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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Volkmøllevej 19
CVR-nr. 20770732
Baggrund
Randers Kommune har den 6. juni 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Kent Maarup Holm Seiersen og Lisbet Holm fra husdyrbruget, og Peter
Dalgas Kruse fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget har mindre end 15 dyreenheder (DE).
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Randers Kommune har ikke tidligere udført tilsyn på husdyrbruget.
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.
Husdyrhold
Husdyrbruget var kendt af Sønderhald Kommune. Stald fremgår af situationsplan i
byggeansøgning om maskinhus fra 2005. Der har dog ikke været miljøtilsyn siden
ejerskifte i 1999. Nuværende ejer oplyser, at dyreholdet består af op til 10 ammekøer
(tung race) med opdræt og 2 heste, svarende til ca. 14,8 dyreenheder (DE).
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i
bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Antal
Gødning / staldsystem
Art:
DE
årsdyr
Ammekøer (> 600 kg)
3,3
Opdræt 1,5-3,9 mdr.
1,8
Kvier 10,9-19,4 mdr.
6,4
Tyrekalve 40-239 kg
2
Ungtyre 239-472,5 kg
2
Avlstyre (tung race)
1
Hest (<300 kg)
1
Hest (500-700 kg)
1
I alt
7,42
1. august 2015 – 31. juli 2016 - Ingen oplysninger.
1. august 2014 – 31. juli 2015
Art:
Ammekøer (> 600 kg)
Opdræt 0,5-3,9 mdr.
Kvier 6-12,9 mdr.
Tyrekalve 40-197,2 kg
Ungtyre 319,8-512,2 kg
Avlstyre (tung race)
Hest (<300 kg)
Hest (500-700 kg)
I alt

Antal
årsdyr
8
2,6
1,7
6
5
0,7
1
1

DE

Gødning / staldsystem

10,15

1. august 2013 – 31. juli 2014
Art:
Ammekøer (> 600 kg)
Opdræt 1,3-2,7 mdr.
Kvier 11,8-21,9 mdr.
Tyrekalve 40-239,5 kg
Ungtyre 239,5-304,3 kg
Hest (<300 kg)
Hest (500-700 kg)
I alt

Antal
årsdyr
5,4
0,5
2,5
4
4
1
1

DE

6,77

Gødning / staldsystem

CHR (5. juni 2018): 3 køer, 2 kvier, 3 handyr.
Randers Kommune vurderer, at produktionen, set over planperioderne 2012-2015,
ligger indenfor det tilladte.
Gødning
Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget. Kvægholdet går ude i sommerhalvåret
(7 måneder) og er på stald i vinterhalvåret (ca. 5 måneder). Dybstrøelse fra stalden
køres direkte ud fra stalden og nedbringes.
Ensilage
Anvendes ikke
Olietank
Der er ifølge BBR ingen olietanke på ejendommen.
På tilsynet sås også en nyanskaffet dieseltank (Kingspan Titan, 1.225 liter, år 2006). I
har forsøgt at anmelde tanken via kommunens hjemmeside, men fik en
fejlmeddelelse. Der blev udfyldt skema til anmeldelse på stedet og tanken vil nu blive
registreret i BBR.
Sprøjtemidler
Anvendes ikke
Affald
Landbrugsplast mv. bortskaffes til genbrugsplads efter behov. Dagrenovation
bortskaffes via kommunal ordning.
Døde dyr
Bortskaffes til DAKA.
Oprensning af sø i § 3 mose
Oprensning vil kræve en ansøgning om dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.
Kommunen vil i den forbindelse besigtige området. Kommunen yder ikke tilskud til
oprensning. Hvis i vil vide mere, er i velkomne til at kontakte Søren Karmark Obel på
8915 1657.
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.
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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 2018.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:










Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse
af gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 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.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

