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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Tørringvej 32
CVR-nr. 36234881
Baggrund
Randers Kommune har den 12. december 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Christian Dueholm 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 § 11 – svinebrug med mere end 75 dyreenheder
(DE).
Der er sket ejerskifte siden sidste tilsyn i 2013.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Olietank
I henhold til olietankbekendtgørelsens § 31 skal sløjfning af en tank anmeldes til
kommunen. Ifølge BBR er der registreret en tank på 5.900 l fra 1993 placeret over
terræn. Denne tank er ikke længere på ejendommen.
Det henstilles, at anmeldelse om sløjfning af tanken fremsendes til Randers Kommune
senest den 1. marts 2019.
Anmeldelse om sløjfning af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside:
https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/
Diverse
Det er aftalt, at der fremsendes oplysninger / dokumentation for miljøkryds i afkast,
og E-kontrol (kvælstof og fosforudskillelsen) for slagtesvinene. Desuden er det aftalt,
at det nordligste afkast på slagtesvinestalden vil blive fjernet.
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser
Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 11 fra den 14. april 2016.
Tilsynet
Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en omlægge/udvide produktion fra 265 søer og 6.200
smågrise til 10.500 smågrise (7,1 – 31 kg) og 3.000 slagtesvin (31 – 112 kg) svarende
til ca. 133 DE.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Smågrise (10,1 – 31 kg)
Slagtesvin (31 – 111,9 kg)
I alt

9.526
2.783

38,72 Gylle / delvis spaltegulv
77,89 Gylle / delvis spaltegulv
116

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:

Antal dyr

Smågrise (9,5 – 31 kg)
Slagtesvin (29,1 – 110,8 kg)
I alt

8.232
1.636

DE

Gødning / staldsystem

34,32 Gylle / delvis spaltegulv
45,62 Gylle / delvis spaltegulv
80

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

Gødning
Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:


Gyllebeholder på 2.600 m³ fra 2000. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. maj 2010.

Der er dykket indløb. Flydelaget dannes naturligt og er skorpet og fuldt dækkende.
Logbog er kontrolleret og fundet i orden.
Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderen.
Der er mulighed for opbevaring af gylle på bedriftens anden ejendom, Hvilhusevej 41.
Ved seneste tilsyn i 2013 var der tegn på spild af gylle omkring fortanken. Det er oplyst, at utætte rør ved fortanken er skiftet.

Vilkår i miljøgodkendelsen (vilkårene er skrevet med kursiv)
Spaltegulv med 50 - 75 % fast gulv hos slagtesvinene.
Delvis Spaltegulv hos smågrisene.
Der er kontrolleret, at gulvtypen hos slagtesvinene er spaltegulv med 50 – 75 % fast
gulv.
Der skal etableres 2 ekstra ventilationsafkast på slagtesvinestalden placeret som angivet på oversigtskort i bilag 3 til miljøgodkendelsen.
Ud fra luftfoto er det konstateret, at 2 etablerede afkast er placeret som angivet.
Det er også konstateret, at der er etableret et ekstra afkast på slagtesvinestalden længere mod nord. Det er oplyst, at afkastet ikke er i drift, og at det vil blive fjernet.
Der skal indsættes miljøkryds i samtlige afkast på både smågrise- og slagtesvinestalden.
Det er oplyst, at der er isat miljøkryds i alle afkast. Det er aftalt, at der fremsendes
dokumentation for isat miljøkryds, fx foto.
Staldbelægning i toklimastald på max. 1.700 smågrise med en gennemsnitsvægt på
19,05 kg – dvs. max. 32,4 ton på stald.
Staldbelægning i slagtesvinestalden på max. 750 slagtesvin med en gennemsnitsvægt
på 71,5 kg – dvs. max. 53,6 ton på stald.
Driften er tilrettelagt således, at der i smågrisestalden er en belægning på 1.200 stk.
inddelt i to afsnit med 600 stk. i hver. I slagtesvinestalden er der knap 700 stk.
Ventilationen skal rengøres og efterses jævnligt.
Ventilation rengøres og efterses efter hver hold grise.
Stierne skal holdes rene.
Stierne var rene.
Udslusning af gylle skal ske på hverdage (kl. 7 – 18).
Arbejdet tilrettelægges således, at vilkåret overholdes.
Kvælstof- og Fosforudskillelsen må maximalt være 2,98 kg N og 0,65 kg P/slagtesvin/år.
Det er aftalt, at E-kontrol for dokumentation af kvælstof og fosforudskillelsen fra
slagtesvinene vil blive fremsendt.
Transporter skal foregå på hverdage (kl. 7 – 18) – udbringning af husdyrgødning er
dog undtaget.
Det er aftalt med foderfirma, at de skal levere foder inden for tidsrummet 7 – 18 på
hverdage.

Vilkår 31 – 35 vedrørende udbringningsarealerne er bortfaldet pga. lovændring.
Olietank
Der er 2 nedgravede olietanke på 1.500 l fra 2000. Den ene tank er placeret ved beboelsen, den anden ved stalden. Begge tanke er registreret i BBR.
I BBR er der endvidere registreret en tank på 5.900 l fra 1993 placeret over terræn.
Denne tank er ikke længere på ejendommen.
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 2018 fastsat af Miljøstyrelsen til 322,49 kr. og for 2019 er timetaksten 328,62 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2019.

Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af
husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 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.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

