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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Højagervej 8
CVR-nr. 29640467
Baggrund
Randers Kommune har den 15. december 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Jessica og Robert Van Harten fra husdyrbruget, og Anni Nielsen
fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er godkendt efter Husdyrbruglovens § 16b – kvægbrug med mere 750
kg N/år.
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 28. november 2018:
 Indskærpelse om at lovliggøre husdyrholdet. Forholdet er lovliggjort ved
meddelelse af miljøgodkendelse den 29. april 2019.
 Indskærpelse om at anmelde etablering af dieseltank. Forholdet er lovliggjort
ved anmelde af olietank i februar / marts 2019.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.
Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser
Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16b fra den 29. april 2019.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet
Produktionsarealerne blev tilset. Arealerne var i overensstemmelse med oversigtsplanen i miljøgodkendelsen.
Opsamlingsarealet ved malkestalden var rengjort.
Spildevand / gødning fra malkestald og mælkerum ledes til gyllebeholder. Vand fra
mælkrum genanvendes som vaskevand i malkestalden.

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 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2021.

Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:










Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om
opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Med venlig hilsen
Anni Nielsen
Miljøtekniker
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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.

