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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Syvager 40
CVR-nr. 26631734
Baggrund
Randers Kommune har den 25. april 2017 udført varslet miljøtilsyn på husdyrbruget
beliggende Syvager 40, 8930 Randers NØ. Tilsynet blev udført af Kristian Arnborg
Nielsen. Husdyrbruget var ikke repræsenteret ved tilsynet.
Tilsynet er foretaget som et basis/kampagnetilsyn, hvor ejendommens miljøforhold
er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget har mindre end 15 dyreenheder (DE).
Dyrehold er anmeldt til Randers Kommune i 2012.
Sidst i brevet er der en situationsplan.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Randers Kommune har ikke tidligere udført miljøtilsyn på ejendommen.

BEMÆRKNINGER TIL MILJØTILSYNET
Ved tilsynet kunne det konstateres, at der blev fyret med træ, der ikke er omfattet af
bilag 1 til bekendtgørelse af biomasseaffald (bek. nr. 84 af 26. januar 2016). Bilaget er
vedlagt bagest i dette brev. Træ der ikke er omfattet af dette bilag må kun afbrændes
på miljøgodkendte forbrændingsanlæg, jf. § 50 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen (bek.
nr. 1309 af 18. december 2012). Ejendommens fastbrændselsfyr er ikke godkendt til
afbrænding af affald.
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Det indskærpes, at forbrænding af træ der ikke er omfattet af ovennævnte
bilag 1 staks skal ophøre.

Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.

Vedr. paller kan det oplyses, at i følge Miljøstyrelsen (Vejledende udtalelse fra
Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 3/2011) må kasserede paller, der som udgangspunkt
er affald, ikke afbrændes andre steder end i anlæg godkendt til forbrænding af affald.


Der henstilles, at affaldstræ og andet affald på ejendommen bortskaffes til
godkendt modtager.

Vær opmærksom på, at der ikke må ligge strøelse med indhold af hestegødning på
arealet uden for contianer-læskuret. Det skal opbevares på møddingspladsen.
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening på husdyrbruget.
MILJØTILSYNET
Husdyrhold
Der er i marts 2012 anmeldt et dyrehold på 10 heste (500-700 kg) og 6 heste (300500 kg) svarende til 6,4 dyreenheder (DE). Dyreenhedsberegningen er efter
nugældende omregningsfaktor.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder
(2014-2016) af 18 årsheste 500-700 kg.
Dyreholdet i de 2 gødningsregnskaber er større end det samlede anmeldte.
Dyreholdets totale størrelse taget i betragtning vurderes overskridelsen at være af
underordnet betydning.
Der er 2 bygninger staldbygninger på ejendommen. Der benyttes dybstrøelse på
støbt gulv i begge. Den store stald har 16 hestebokse, den lille stald har 6.
Nord for møddingspladsen benyttes en container som læskur for heste. Der var
strøelse i containeren, og der var en del strøelse op mod containerens indgang.
Husdyrgødning
Husdyrgødning opbevares på møddingsplads. Pladsen er på 100 m2 og er afgrænset
med mur på den nordligste halvdel. Der var afløb på pladsen. Ved tilsynet var der kun
gødning på en mindre del af pladsen. Ifølge BBR er der en 45 m3 ajlebeholder
tilknyttet pladsen.
Under antagelse af at der er daglig tilførsel af gødning til pladsen, har kommunen
ingen bemærkninger til at oplagret gødning var uoverdækket.

Møddingsplads

Olietank
Der er ikke registreret tanke i BBR.
Fastbrændselsfyr
Der er fastbrændselsfyr på ejendommen. Ved siden af fyret lå der diverse affaldstræ:
paller, overfladebehandlet træ med videre. Kommunen vurderer, at affaldstræ
benyttes som brændsel.

Fyrrum med oplagret affaldstræ
Diverse affaldsoplag
I indkørslen og i ladebygninger lå større mængder træaffald; bla. paller,
overfladebehandlet mv. der i sammensætning svarede til træet i fyrrummet.

Affaldstræ i indkørsel

Affaldstræ i ladebygning
Der blev endvidere konstateret andre mindre oplag af affald på ejendommen, f.eks.
bilbatterier og metalaffald.
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 2017 fastsat af Miljøstyrelsen til 318,04 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2017.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af
13. maj 2016 (Husdyrloven).
 Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
 Bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 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. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.
 Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016 om forurenet jord.
Klagevejledning:
Indskærpelserne meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
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Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig
domstol, for at prøve lovligheden af disse indskærpelser. 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

Kristian Arnborg Nielsen

Bilag 1 (Biomassebekendtgørelsen, bek.nr. 84, af 26.01.2016)
Affald der er omfattet af bekendtgørelsen
1. Råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale, bark, skovflis og
ubehandlet savværksflis.
2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering,
maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.
3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim
(fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og
melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af
tørstof.
4. Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer).
5. Kerner og sten fra frugter og bær.
6. Frugttrester (tørre frugtdele).
7. Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning).
8. Ubehandlet kork.
9. Ubehandlet korn og ubehandlede frø.
10. Ubehandlet bomuld og hør.
11. Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1%, målt
som vægtprocent af tørstof.
12. Grøntpiller.
13. Malt.
14. Stråtag.
15. Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.
16. Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af
dette bilag.

