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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Viborgvej 318, 8920 Randers NV
CVR-nr. 80382359
Baggrund
Randers Kommune har den 11. december 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Niels Christian Mortensen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas
Kruse fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 7. marts
2012:
 Indskærpelse om at der fremover føres logbog for flydelag på
gyllebeholderne.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om overdækning af fast gødning på møddingsplads
 Indskærpelse om at møddingspladsen skal have afløb til opsamlingsbeholder
Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Husdyrhold
Husdyrbruget er jf. anmeldelse af 6. maj 1996 godkendt til 125 årssøer med grise til
25 kg og 1.800 slagtesvin fra 25 kg – 95 kg, svarende til ca. 74 dyreenheder (DE).
Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i
bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.
Ifølge CHR og GHI (planår 2012/2013) er svinehold ophørt 5. november 2012.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Ammekøer (tung race)
Kviekalve (1,6–6 mdr.)
Kvier (16,6-23,3 mdr.)
Tyrekalve (43-291 kg)
Ungtyre (289-528 kg)
I alt

6,8
1,5
5,6
1
1
9,24

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:
Ammekøer (tung race)
Kviekalve (1,1–4,9 mdr.)
Kvier (16-24,2 mdr.)
Tyrekalve (43-291 kg)
Ungtyre (424-612,7 kg)
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

5
1,6
4,8
2
3
7,84

1. august 2014 – 31. juli 2015
Art:

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

Ammekøer (tung race)
4,1
Kviekalve (0,7–4 mdr.)
1,1
Kvier (13,7-23,4 mdr.)
3,3
Tyrekalve (43-169,5 kg)
2
Ungtyre (469,5-616,5 kg)
2
I alt
5,18
Dyreholdet er dermed omlagt fra svin til kvæg. En sådan ændring skal anmeldes til
kommunen, som skal vurdere om ændringen er godkendelsespligtig.
På tilsynet skridtede vi staldene af og kom frem til at du har under 300 m2
produktionsareal. Dyrene går ude om sommeren og er kun er opstaldet i

vinterhalvåret (1. oktober – 1. maj). Dermed opfylder du betingelserne i
Godkendelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3. Da afstandskravene i Husdyrlovens §
6 og § 8 også er opfyldt kan du dermed anmelde dit nuværende kvæghold. Dette
betyder dog at du samtidig må give afkald på produktionsretten på ca. 74 DE i svin.
Det var du indforstået med.
Inden kommunen tager anmeldelsen til efterretning har du jf. Forvaltningsloven ret
til at udtale dig. Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 10.
januar 2019.
Vil du derimod bevare mest muligt af din produktionsret skal du indsende
dokumentation for at ændringen fra svin til kvæg overholder betingelserne i § 15 i
Godkendelsesbekendtgørelsen (skift i dyretype) eller du skal søge en
tilladelse/godkendelse efter Husdyrloven. I så fald vil jeg anbefale du tager kontakt til
en landbrugskonsulent.
Opbevaring af fast gødning
Der er en møddingsplads på husdyrbruget. Ved tilsynet lå der 3-5 m3 dybstrøelse på
pladsen. Dybstrøelsen var ikke overdækket.
Det indskærpes, at møddingen fremover overdækkes i overensstemmelse med § 16 i
husdyrgødningsbekendtgørelsen
Møddingspladsen er på ca. 200 m2 og er afgrænset med mur (bygninger) på tre sider
og 2 m randbelægning på den fjerde. Der er ikke afløb på pladsen.
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 1 skal en møddingsplads
have afløb til en opsamlingsbeholder. Ifølge § 14 skal der være et fald på minimum 3
% fra pladsens rand og 1 % fra bund mod afløb til opsamlingsbeholder.
Det indskærpes, at møddingspladsen indrettes i overensstemmelse med §§ 13 og 14 i
husdyrgødningsbekendtgørelsen og at afløb, ledninger og brønde udføres af
autoriseret kloakmester jf. §§ 24-26.
Forholdet skal bringes i orden hurtigst muligt og senest 1. marts 2019.
Dokumentation eks. i form af fotos og/eller faktura bedes indsendt til kommunen.
Dengang der var svin på ejendommen blev der fjernet en stribe af betonen på
møddingspladsen for at grave en gyllerørledning ned mellem staldene og
forbeholder/gylletanke. Du nævnte at det ville være forholdsvis let at etablere et
afløb på møddingspladsen med forbindelse til dette rør.
På tilsynet talte vi også om den mulighed, at gødningen kan opbevares i en vandtæt,
overdækket container og så er der ikke krav om afløb på pladsen. Læs mere om
kravene i vedlagte byggeblad og uddybende helpdesk-svar fra Miljøstyrelsen.

Endelig nævnte du muligheden for at undlade at bruge møddingspladsen og i stedet
lade gødningen blive i staldene (dybstrøelse) indtil det kan bringes direkte ud og
pløjes ned.
Gyllebeholdere
Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:



Gyllebeholder på 1.992 m³ fra 1996.
Gyllebeholder på 792 m³ fra 1990.

Begge beholdere er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol af begge
beholdere er foretaget den 27. oktober 2017.
Beholderne er lejet ud til en planteavler, som er ansvarlig for driften og dermed
føring af logbog for flydelag. Beholderne anvendes til afgasset biomasse, som
modtages fra Foulum Biogasanlæg.
Ensilage
Opbevares i wrap-baller omkring bygningerne. Afstandskravene for oplag i marken
var overholdt.
Olietank
Der kunne ikke konstateres nogen olietanke på tilsynsdagen. Dette stemmer med
oplysningerne i BBR om at der ingen olietanke er på ejendommen.
Sprøjtemidler
Opbevares i aflåst del af den tidligere svinestald. Rummet har betongulv med spalter,
hvor der er afløb til fortank/gyllebeholder.
Affald
Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.
Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning.
Døde dyr
Afhentes af DAKA.
Brugerbetaling:
Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.2 Betalingen beregnes ud fra det
timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og
afrapportering af miljøtilsynet.
Timetaksten er for 2018 fastsat af Miljøstyrelsen til 322,49 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2018.
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Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:










Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af
husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
(Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Klagevejledning:
Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig
domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter
Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du
rette henvendelse til kommunen.
Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

