Jessica og Robert Paul Van Harten I/S
Højagervej 8
8983 Gjerlev J

Udvikling, Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843
Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

20-12-2018 / 09.17.60-K08-90-18

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Højagervej 8
CVR-nr. 29640467
Baggrund
Randers Kommune har den 28. november 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Jessica og Robert Paul Van Harten fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget har mere end 75 dyreenheder (DE).

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var følgende bemærkning i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 6. december 2012.
 Indskærpelse om at reducere husdyrproduktionen.

Bemærkninger til miljøtilsynet
Overproduktion
I forbindelse med forrige tilsyn den 6. december 2012 blev det konstateret overproduktion med minimum 12 malkekøer. I tilsynsrapport fra den 8. februar 2013 er det
indskærpet at husdyrholdet reduceres.
Efterfølgende er husdyrholdet søgt lovliggjort ved at ansøgning om miljøgodkendelse. Randers Kommune har meddelt afslag på ansøgningen. Sagen er herefter påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen.
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Indskærpelse fra den 8. februar 2013 om overproduktion er fortsat gældende. Yderligere håndhævelsesskridt som følge af overproduktion, afventer klagenævnets afgørelse.
Dieseltank
I henhold til olietankbekendtgørelsens § 26 og § 33 skal etablering af en tank anmeldes til kommunen.
På ejendommen er der en overjordisk dieseltank 2.500 l fra 2002. Tanken er ikke registreret i BBR.
For registrering af dieseltanken skal der fremsendes etableringserklæringer og skitse.
Anmeldelsen foretages ved at indsende skemaet ”erklæring om etablering af olietank”, sammen med en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. En kopi af
tankattesten skal desuden vedlægges. Hvis tankattest ikke findes, kan der i stedet
fremsendes foto af mærkeskiltet på tanken.
De manglende dokumenter om etablering af olietank skal være kommunen i hænde
senest den 1. februar 2019.
Skemaer findes på Randers Kommunes hjemmeside:
https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/
Anmeldelsen kan også foretages digitalt, jf. ovennævnte hjemmeside.

Gældende afgørelser
1. Lokaliseringsgodkendelse fra den 14. december 2001.
2. Afslag på ansøgning om miljøtilladelse den 21. februar 2018. Afgørelsen er påklaget.
Tilsynet
Husdyrhold
I henhold til lokaliseringsgodkendelsen er der tilladelse til en produktion på 45 malkekøer, stor race og 92 malkekøer, jersey svarende til ca. 165 dyreenheder (DE).
Bedriftens husdyrproduktion er fordelt på 3 ejendomme, Højagervej 6 og 8 og Kirkegade 11. Det er oplyst, at alle bedriftens dyr er registreret (CHR og GHI) på 1 adresse,
da ejendommene er beliggende tæt på hinanden.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Malkekøer, tung race

47,4

63

Malkekøer, jersey

136,9

156

Kviekalve (1,7–4,8 mdr.)
Kvier (10,7-19,5 mdr.)
Tyrekalve (41,6-63,6 kg)
Kviekalve, jersey (0,9–4,9
mdr.)
Kvier, jersey (11,1-18 mdr.)
Kvier, jersey (11,1-18 mdr.)
Tyrekalve, jersey (25-46,2 kg)
Avlstyr, jersey
I alt

4,7
27,1
78

1,29
12,3
1,12

Gylle / sengestald m.
fast gulv
Gylle / sengestald m.
fast gulv
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse

35,4

7,04

Dybstrøelse

20
67,4
5
0,3

6,9
23,26
0,08
0,12
271

Dybstrøelse
Dybstrøelse / gylle
Dybstrøelse
Dybstrøelse

Antal dyr

DE

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:

Gødning / staldsystem

Malkekøer, tung race

50,2

Malkekøer, jersey

131,8

Kviekalve (0,6–3,9 mdr.)
Kvier (12,4-18,8 mdr.)
Tyrekalve (43-54,5 kg)
Kviekalve, jersey (0,9–4,8
mdr.)

12,6
30,5
21

Gylle / sengestald m.
fast gulv
Gylle / sengestald m.
150
fast gulv
3,24 Dybstrøelse
14,09 Dybstrøelse
0,16 Dybstrøelse

29,2

5,79

67

Dybstrøelse

Kvier, jersey (11,5-18,1 mdr.)
Kvier, jersey (11,5-18,1 mdr.)
Tyrekalve, jersey (25-54,6 kg)
Avlstyr, jersey
I alt

20
56,3
5
0,4

6,96
19,61
0,11
0,17
267

Antal dyr

DE

Dybstrøelse
Dybstrøelse / gylle
Dybstrøelse
Dybstrøelse

1. august 2014 – 31. juli 2015
Art:
Malkekøer, tung race

47,8

Malkekøer, jersey

131

Kviekalve (1,2–3,9 mdr.)
Kvier (12,7-19,3 mdr.)
Tyrekalve (42,9-53,7 kg)
Kviekalve, jersey (1–5 mdr.)
Kvier, jersey (12-19,3 mdr.)
Kvier, jersey (12-19,3 mdr.)
Tyrekalve, jersey (25-35,3 kg)
Ungtyr, jersey (157-400 kg)
I alt

10,7
38,5
41
29,6
20
85,2
72
1

Gødning / staldsystem

Gylle / sengestald m.
fast gulv
Gylle / sengestald m.
150
fast gulv
2,81 Dybstrøelse
18,03 Dybstrøelse
0,29 Dybstrøelse
5,92 Dybstrøelse
7,18 Dybstrøelse
30,59 Dybstrøelse / gylle
0,54 Dybstrøelse
0,26 Dybstrøelse
280
64

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15.
november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreenhedsberegningen afviger fra Gødnings- og husdyrindberetning, da der i ovenstående oversigt ikke er reguleret for høj mælkeydelse.
Malkekøerne og småkalvene er på Højagervej 8, goldkøer og drægtige køer er på Højagervej 6, og alle ungdyrene er på Kirkegade 11.
Ifølge CHR er der aktuelt 200 køer på bedriften. Ved tilsynet var der ca. 40 goldkøer
og drægtige køer på Højagervej 6. Dvs. at der vil være 160 malkekøer på Højagervej
8, hvilket vil være en overskridelse af produktionsrettigheden.
Ud fra GHI har der på bedriften været fra 179 – 184 malkekøer i de 3 planår.
I forhold til fordelingen mellem stor race og jersey er der flere jersey end forudsat i
lokaliseringsgodkendelse.

Gødning
Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:


Gyllebeholder på 1.800 m³ fra 1993. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 31. oktober 2012.

Flydelag på beholderen var i orden. Der var dykket indløb. Logbog var tilstede og var
ført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.

Opbevaringskapacitet
Produktionen af gylle baseret på oplysninger fra seneste planperiode 2016 – 2017 er
beregnet til ca. 3.400 m³. Opbevaringskapaciteten vurderes at være tilstrækkelig med
gyllebeholder på Højagervej 6 og 8 – i alt 3.300 m³.

Ensilage
Ensilage opbevares i wrap-baller samt på areal syd for stalden.
Der opbevares desuden ensilage i nyetableret plansilo på Højagervej 6.
En mindre del af arealet syd for stalden består af fast belægning. Den øvrige del er
belagt med SF-sten.
I skal være opmærksomme på, at ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i enten et
ensilageopbevaringsanlæg eller, indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer)
eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.
Ensilageopbevaringsanlægs bund skal være uigennemtrængelig for fugt. Belægning af
SF-sten anses ikke for tætte.

Olietank
Der er en plasttank, Titan fra 2008 til fyringsgasolie. Tanken er registreret i BBR.
Desuden er der en dieseltank på 2.500 l fra 2002. Tanken er ikke registreret i BBR.

Brugerbetaling:
I skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.2 Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.
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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.

Timetaksten er for 2018 fastsat af Miljøstyrelsen til 322,49 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2019.

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 I 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 I ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes I rette henvendelse til kommunen.
Hvis I har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er I velkommen til
at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

