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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Kærbyvej 37
Bedriften har ingen CVR-nr.
Baggrund
Randers Kommune har den 31. maj 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Jan Peter Rasmussen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers
Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelse:
Opbevaring af fast husdyrgødning
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 14 skal møddinger indrettes således,
at overfladevand fra omkringliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet.
En del af tagvandet fra stalden og tagvand fra et mindre udhus ledes til møddingpladsen, da tagrenderne enkelte steder er i stykker.
Det indskærpes, at det snarest muligt og senest den 1. oktober 2018 sikres, at overfladevand fra tage ikke ledes møddingarealet.
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Forrige miljøtilsyn
Ved tilsyn i 2012 bestod husdyrholdet af følgende:
- 1 so, 1 orne og 5 slagtesvin,
- 1 ammeko, 1 kviekalv og 1 tyrekalv
- 10 shetlandsponyer
- Ca. 15 geder, heraf 9 voksne hundyr.
- Ca. 60 får, heraf 45 voksne hundyr.
- Diverse fjerkræ – høns, ænder, gæs og duer.
Det blev oplyst, at husdyrholdet varierer. I stalden er der plads til max. 2 søer og 7
store kreaturer som køer og ungdyr og 5 mindre kreaturer.
I 2011 er der produceret ca. 10 slagtesvin. Kreaturerne er normalt kun på stald i perioden fra november til maj. Antallet af shetlandsponyer forventes reduceret til 3 stk.
Tilsynet
Husdyrhold
Ved tilsynet var der på ejendommen 4 slagtesvin, 16 geder, ca. 100 stk. fjerkræ bestående af høns, ænder, gæs og duer og ca. 20 kaniner.
Desuden er der 2 shetlandsponyer og ca. 50 får, som anvendes til naturpleje uden for
ejendommen. Sidste vinter var 20 får på ejendommen i vinterhalvåret – fra november til maj. Af og til er der 1 so på ejendommen.
Gødning
Gødning fra svinene består af fast gødning og ajle. En del af fjerkræet er på stald.
Geder (og får når de er på ejendommen) går på dybstrøelse i udhuse på ejendommen, flere med adgang til udendørs arealer.
Fast gødning og dybstrøelse opbevares på møddingpladsen. Der er daglig tilførsel af
fast gødning fra grisene til møddingpladsen. Der er høj møddingsmur på den del af
møddingpladsen, som anvendes til opbevaring af gødning. På den øvrige del af møddingpladsen er der en kant på ca. 20 cm. Der er fald mod afløb. Møddingvandet afledes i rende langs staldmuren. Fra møddingpladsen afledes møddingvandet i lukket afløb til ajlebeholder. Der er ikke konstateret udsivning af møddingvand eller risiko for
udsivning.
Gødning er senest udbragt for 2,5 år siden - efterår 2015.
En del af tagvand fra stalden og på et mindre udhus ledes til møddingpladsen, da tagrender enkelte steder er i stykker.
Ajlebeholder på ca. 30 m³ er tømt for ca. 1½ år siden. Beholderne er endnu ikke helt
fuld.

Olietank
Der er 1 olietank på 1.200 l fra 1992.
Tanken er registreret i BBR.
Sprøjtemidler
Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen.
Affald
Affald afleveres til genbrugsplads og dagrenovation. Jern afleveres til Randers Skrot.
Døde dyr
Døde dyr bortskaffes til 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.

Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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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.

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.

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

Anni Nielsen
Miljøtekniker

