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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Grønkærvej 27, Harridslev,
CVR-nr. 25142578
Baggrund
Randers Kommune har den 5. december 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog René Kjær og Henrik Kjær fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra
Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er godkendt efter § 12 – svinebrug med mere end 250 dyreenheder
(DE).

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
Egenkontrol
I miljøgodkendelsens vilkår 26 er der krav om, at opgørelser over antal ton dyr på
stald og logbog for fodertilpasning årligt indberettes til kontrolmyndigheden senest
den 1. maj. Jf. endvidere vilkår 15 om den tilladte maksimale fosforudskillelse.
Der er ikke fremsendt eller udleveret ovennævnte logbog eller opgørelser til kommunen.
Det indskærpes, at dokumentation for opgørelser ton dyr på stald og fosforudskillelsen for slagtesvin fremsendes senest den 1. maj 2020.
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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Olietank
I henhold til olietankbekendtgørelsens § 25 og § 31 skal etablering af en tank anmeldes til kommunen.
Der er etableret en 1.200 l olietank. Tanken er flyttet fra Udbyhøjvej 341. Tanken er
ikke registreret i BBR.
For registrering af olietanken skal der fremsendes en etableringserklæring og en
skitse. Endvidere skal tankattest fremsendes. Hvis tankattest ikke findes, kan der i stedet fremsendes foto af mærkeskiltet på tanken.
Anmeldelse om etablering af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside:
https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/etablering/
De manglende dokumenter skal være kommunen i hænde senest den 1. marts 2020.

Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser
1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 2. marts 2016.
Godkendelse til at udvide produktionen af smågrise og slagtesvin samt nedlæggelse af soholdet. Desuden godkendelse til etablering af ny gyllebeholder.
Den eksisterende gyllebeholder fjernes og sostalden må ikke anvendes.
2. Afgørelse om etablering og flytning af kornsilo fra den 8. april 2016.
3. Afgørelse om etablering af foderlade fra den 15. marts 2017.
Miljøgodkendelsen anses for udnyttet, da produktionen af slagtesvin og smågrise er
udvidet. Der er endvidere etableret ny gyllebeholder. Soholdet er nedlagt, og sostaldene og gyllebeholder er nedrevet.
Afgørelserne om kornsilo og foderlade er ligeledes udnyttet, da anlæggene er etableret. De bygningsmæssige ændringer ses på luftfoto fra 2017.

I nedenstående afsnit er vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.
Tilsynet
Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en produktion på 16.000 smågrise (7,1 – 31 kg) og
9.200 slagtesvin (31 – 109 kg) svarende til ca. 320 DE, heraf 74,1 DE for smågrise og
245,8 DE for slagtesvin.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2018 – 31. juli 2019
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Smågrise (7,1 – 31 kg)
Smågrise (7,1 – 34,3 kg)
Slagtesvin (31 – 114,6 kg)
I alt

9.982
4.073
5.383

46,3 Delvis spaltegulv
21,5 Delvis spaltegulv
157,2 Drænet gulv + spalter
225

1. august 2017 – 31. juli 2018
Art:
Smågrise (7,1 – 32,8 kg)
Smågrise (7,1 – 31 kg)
Slagtesvin (31 – 113,6 kg)
I alt

Antal dyr
4.283
9.872
6.373

DE

Gødning / staldsystem

21,26 Delvis spaltegulv
45,55 Delvis spaltegulv
183,42 Drænet gulv + spalter
250

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:

Antal dyr

Smågrise (7,1 – 31 kg)
Slagtesvin (31 – 113,1 kg)
I alt

14.500
5317,7

DE

Gødning /staldsystem

66,91 Delvis spaltegulv
151,77 Drænet gulv + spalter
218

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15.
november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Staldbelægningen ikke må overstige 2.700 smågrise med en gennemsnitvægt på
19,05 og 1.500 slagtesvin med gennemsnitvægt på 70 kg.
Produktionen har været mindre end den tilladte maximale produktion. Vilkåret anses
derfor for overholdt.

Stalde
Staldsystemerne skal være etableres / være etableret som:
 Eksisterende klimastald og poltestald som toklimastald med delvist spaltegulv
hos smågrise og delvis spaltegulv (25 – 49 % fast gulv) hos slagtesvin
 Eksisterende slagtesvinestald delvis spaltegulv (25 – 49 % fast gulv).
Stierne skal holdes rene.
Slagtesvinestald er er kontrolleret for gulvtype og renhed. Der var intet at bemærke.

Ventilation
Ventilationen skal rengøres og efterses jævnligt.
Ventilationen rengøres og efterses i forbindelse med vask af stier.

Gødning
Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:


Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2000. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 21. juni 2011.



Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2018. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Begge beholdere skal være forsynet med fast overdækning.
Begge beholdere er etableret med teltdug. Teltdugene var helt lukkede.
Omrøring og udslusning af gylle må ikke finde sted lørdage, søn- og helligdage.
Det er oplyst, at der ikke håndteres gylle ovennævnte dage. Gyllen udsluses ca. hver
3. uge – om sommeren oftere.

Der er ingen pumper på gyllebeholderne

Foder
Den årlige fosforudskillelse fra slagtesvinene (P ab dyr) må maksimalt udgøre 0,613
kg pr. slagtesvin.
Der er ikke foretaget beregning af fosforudskillelsen.

Transport
Al til- og frakørsel til anlægget skal ske via den nordlige indkørsel. Undtaget er dog
trafik til og fra maskinhuset.
Transport af svin og gylle foregår via den nordlige indkørsel. Udleveringsramper er
placeret således, at de kun kan benyttes ved anvendelse af den nordlige indkørsel.

Energiforbrug
Der skal minimum hvert 5. år udarbejdes en energirapport med forslag til energibesparelser – senest i 2020.
Det er oplyst, at Verdo har rådgivet om energibesparelser. Der er etableret belysning
med LED.

Fluebekæmpelse
Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltning mod
fluer.
Der anvendes gyllefluer i staldene.

Uheld
Der skal foreligge en ajourført beredskabsplan.
Der er fremsendt beredskabsplan i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Det er drøftet, om beredskabsplanen skal ajourføres.

Olietank
Der er etableret en 1.200 l olietank placeret ved kornsiloerne. Tanken er flyttet fra
Udbyhøjvej 341.
Tanken er ikke registreret i BBR.

Egenkontrol
Logbog for fodertilpasning og over antal ton dyr på stald skal årligt indberettes til
kommunen senest den 1 maj.
Der er ikke foretaget indberetning til kommunen.

Sprøjtemidler
Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Brugerbetaling:
I 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 2019 fastsat af Miljøstyrelsen til 328,62 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2019.

Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:










Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 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. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 177 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Klagevejledning:
Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrlovens § 46 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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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.

Jf. § 90 i Husdyrloven, har I ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at
prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til husdyrloven
være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har I
ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes I rette henvendelse til kommunen.
Hvis I har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er I velkommen til
at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

