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Baggrund
Randers Kommune har den 12. maj 2021 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Martin Søby 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 er et IED husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30
kg).

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 17. april 2018.

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:


Indskærpelse om 10 års kontrol af gyllebeholder

Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelse
Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 9. november 2017.

Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en produktion på 8.860 slagtesvin (32 – 118 kg)
svarende til ca. 270 dyreenheder (DE). 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 2019 – 31. juli 2020
Art:
Slagtesvin (34,8 – 114,5 kg)*
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

11.857

1. august 2018 – 31. juli 2019
Art:
Slagtesvin (36 – 109,5 kg)*
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

11.874

1. august 2017 – 31. juli 2018
Art:
Slagtesvin (35 – 112,8 kg)*
I alt

Antal dyr

DE

Gødning /staldsystem

10.778

*Det indberettede antal er inklusiv svin produceret svin på Grundvej 19, hvor der er
produktionsret til 5.375 slagtesvin (31-118 kg).
Der er 2.215 stipladser i stalden på Grundvej 19B og godkendelse til at lave 4 hold
slagtesvin årligt. Du oplyste at du ikke kan lave 4 hold grise årligt. Tværtimod har du
droslet lidt ned for produktionen.
Der er årligt produceret 2.500-3.500 færre slagtesvin end der er godkendelse til på de
to ejendomme. Du oplyste at du selv passer svinene på begge ejendomme og det er
lettere hvis staldene ikke fyldes så hårdt, fordi det giver nogle driftsmæssige fordele
som eks. mindre sygdom, færre halebid og dermed lavere dødelighed.
Randers Kommune vurderer, at produktionen, set over planperioderne 2017-2020,
ligger indenfor det tilladte.

Gødning
Der er en gyllebeholder på ejendommen:


Gyllebeholder på 3.500 m³ fra 2008. Beholderen er omfattet af 10-års
beholderkontrol. Beholderen skulle være kontrolleret første gang i 2018.
Dette er ikke sket.

Beholderen er tilmeldt beholderkontrol men kontrol er ikke udført pga. travlhed hos
din sædvanlige kontrollant. Du skifter nu til et andet firma som fremover vil stå for
tilmelding til og udførsel af beholderkontrol for alle dine tre beholdere.
Det indskærpes at beholderen tilmeldes beholderkontrol og at forholdet bringes i
orden snarest muligt og senest 17. august 2021.
Beholderen var tom på tilsynsdagen. Der var dykket indløb på beholderen. Logbog
var tilstede og var ført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.

Opbevaringskapacitet.
For planår 19/20 er produktionen af gylle beregnet til:
Grundvej 19/19b: 6.955 m3.
Beholderkapacitet:
Grundvej 19: 2.560 m3.
Grundvej 19b: 3.500 m3.
I alt: 6.060 m3.
Opbevaringskapaciteten er beregnet til (6.060/6.955 x 12 mdr.) ca. 10,4 mdr.
Dermed er vilkår 17 (mindst 9 måneders kapacitet for Grundvej 19B) i
miljøgodkendelse af 9. november 2017 overholdt.

Vilkår i godkendelsen
Staldbelægning på max. 2.215 svin med en gennemsnitsvægt på 75 kg – dvs. max.
166,13 ton på stald.
Du oplyste at der køres holddrift. Stierne fyldes ikke helt da dette giver driftsmæssige
fordele bl.a. mindre sygdom og halebid. Dette bekræftes af at der er produceret
færre grise end der er godkendelse til (jf. GHI)
Fosforudskillelsen må maximalt være 0,677 kg P/slagtesvin/år jf. miljøgodkendelsens
bilag 2.
Kvælstofudskillelsen må maximalt være 2,974 kg P/slagtesvin/år jf.
miljøgodkendelsens bilag 2.
GHI 19/20: 2,79 FEsv, 4,6 g P/FEsv, 148 g råprotein/FEsv, tilvækst 79,7 kg
0,585 kg P ab dyr og 2,91 kg N ab dyr.
GHI 18/19: 2,82 FEsv, 4,8 g P/FEsv, 147,7 g råprotein/FEsv, tilvækst 73,5 kg
0,591 kg P ab dyr og 2,72 kg N ab dyr.
GHI 17/18: 2,82 FEsv, 4,8 g P/FEsv, 145,9 g råprotein/FEsv, tilvækst 77,8 kg
0,625 kg P ab dyr og 2,82 kg N ab dyr.

Vilkårene for foder er overholdt. Bemærk at pr. 21. februar 2021 bortfalder vilkåret
til fordel for bestemmelserne i Godkendelsesbekendtgørelsens § 46.
Der skal anvendes lugtreducerende teknologi i form af hyppig udslusning af gylle i
stalden. Gylle skal udsluses minimum én gang ugentligt og dato/tidspunkt skal
noteres i logbog
Der udsluses en gang ugentligt (mandage eller tirsdage) og tidspunktet noteres i en
kalender.

Miljøledelse og særregler for IE-brug
Alle IE-husdyrbrug skal pr. 21. februar 2021 overholde kravene i
Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 42-50 om:










Miljøledelse
Oplæring af personale
Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
Hændelser og uheld
Fodringskrav
Energieffektiv belysning
Støvemissioner
Overholdelse af vilkår og krav
Årlig indberetning til kommunen

Du oplyste at din konsulent er i færd med at lave dokumentation for miljøledelse og
overholdelse af særreglerne og jeg vil snart modtage et udkast. Jeg vil følge op på
dette ved næstkommende tilsyn.

Olietank
Der er ingen olietank på ejendommen.

Sprøjtemidler
Opbevares på anden ejendom.

Affald
Opbevares på anden ejendom.

Døde dyr
Opbevares under kadaverkappe ved stalden. Afhentes af 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 2021 fastsat af Miljøstyrelsen til 433,41 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. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og
tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 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. 2159 af 9. december 2020 om affald.
(Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 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 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
Peter Dalgas Kruse
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Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse
mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af
gødning mv.

