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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Grenåvej 226, Tammestrup, 8960 Randers
SØ.
CVR-nr. 25095359
Baggrund
Randers Kommune har den 3. juni 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Rasmus Erik 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 har anmeldt erhvervsmæssigt dyrehold, mindre end 15 dyreenheder
(DE).
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 3. december
2014.
 Indskærpelse om at det årlige ammekvæghold ikke overskrider 15 DE.


Indskærpelse om fyringsolietanken skal anmeldes til kommunen

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om at afbrænding af affald straks ophører.
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.

Afbrænding af affald
Ved tilsynet kunne det konstateres, at der var afbrændt husholdningsaffald i en
opskåret olietank. Afbrænding af affald er ikke tilladt jf. kommunens regulativ for
husholdningsaffald, miljøbeskyttelseslovens § 43 og affaldsbekendtgørelsens § 50.
Der blev desuden fyret med træ (opsavede paller og jernbanesveller), der ikke er
omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse af biomasseaffald (Bek. nr. 84 af 26. januar
2016). Bilaget er vedlagt sidst i dette brev.
Affald, og træ der ikke er omfattet af ovennævnte 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.
Det indskærpes, at forbrænding af affald og træ, der ikke er omfattet af
ovennævnte bilag 1, straks skal ophøre.
Vedr. paller kan det oplyses, at i følge Miljøstyrelsen (Vejledende udtalelse fra
Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 3/2011) er kasserede paller, som udgangspunkt
affald og må ikke afbrændes andre steder end i anlæg godkendt til forbrænding af
affald.
Jernbanesveller indeholder creosot, som er kræftfremkaldende. Læs mere på
Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-ogregler/faktaark-om-kemikaliereglerne/creosot/.
Der henstilles, at affaldstræ og andet affald på ejendommen, herunder den opskårne
olietank, bortskaffes til godkendt modtager. Har du spørgsmål om hvor du kan
aflevere dit affald bedes du kontakte affaldskontoret via tlf. 8915 1515.
Såfremt Randers Kommune fremover konstaterer afbrænding af affald på din
ejendom, vil der uden videre varsel blive indgivet politianmeldelse med krav om
bødepålæg.
Miljømæssige konsekvenser
Ved afbrænding af affald på ikke godkendt anlæg, dannes der giftige og
sundhedsskadelige røggasser, partikler og tjærestoffer, der spredes til omgivelserne
med luften. Foruden dette medfører afbrændingen lugtgener.
I modsætning hertil sikres der på godkendte affaldsforbrændingsanlæg en
tilstrækkelig høj forbrændingstemperatur så de giftige røggasser forbrændes, og der
frigives kun et minimum af forurenende partikler, da røggassen renses inden den
frigives til omgivelserne.

Husdyrhold
Kommunen har registreret et ammekvæghold på maksimalt 15 dyreenheder (DE) på
ejendommen.
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 5 planperioder
af:
1. august 2018 – 31. juli 2019
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Ammekøer (tung race)
Småkalve (5–6 mdr.)
Kvier (14-22,9 mdr.)
Slagtekalve (33,7-205,5 kg)
Slagtekalve (227,4-380,6 kg)
I alt

10,7
0,2
3,7
7
6
11,75

1. august 2017 – 31. juli 2018
Art:
Ammekøer (tung race)
Småkalve (2,4–5,5 mdr.)
Kvier (17,3-25,6 mdr.)
Jerseykvier (12,8-24,8 mdr.)
Slagtekalve (67,8-234,6 kg)
Slagtekalve (234,6-315,2 kg)
Jersey slagtekalve (200-400
kg)
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

7,2
1
5,5
1
5
5
2
10,5

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:
Ammekøer (tung race)
Småkalve (2,4–5,8 mdr.)
Jersey småkalve (0,8–6 mdr.)
Kvier (12,8-19 mdr.)
Jerseykvier (9,7-14,1 mdr.)
Slagtekalve (43-237 kg)
Slagtekalve (260,4-389,9 kg)
I alt

Antal dyr

DE

7,4
1,9
0,4
8,4
0,7
16
17
14,36

Gødning /staldsystem

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:
Ammekøer (tung race)
Småkalve (0,8–5,1 mdr.)
Jersey småkalve (0,7–3,4
mdr.)
Kvier (13-21,9 mdr.)
Jerseykvier (8,1-16,6 mdr.)
Slagtekalve (40-220 kg)
Jersey slagtekalve (25-158 kg)
Slagtekalve (223-389,5 kg)
Jersey slagtekalve (181-286,7
kg)
I alt

Antal dyr

DE

Gødning /staldsystem

16,4
3,6
0,5
10,2
1,4
5
2
4
3
19,89

1. august 2014 – 31. juli 2015
Art:

Antal dyr

DE

Gødning /staldsystem

Ammekøer (tung race)
15,4
Småkalve (0,4–3,1 mdr.)
3,3
Jersey småkalve (0–2,2 mdr.)
0,4
Kvier (23,7-30 mdr.)
12,4
Jerseykvier (97,3-101,8 mdr.)
0,8
Slagtekalve (34,6-92 kg)
10
Jersey slagtekalve (86,3-135,7
6
kg)
Slagtekalve (500-505,5 kg)
0,4
Jersey slagtekalve (154,85
205,4 kg)
I alt
22,01
Produktionsrettigheden er overskredet for to planår, men er overholdt for de seneste
tre planperioder. Randers Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at
håndhæve forholdet.
Gødning
Dyrene er på græs året rundt, men har adgang til stald med fast bund. Dybstrøelse
køres direkte ud fra stalden og nedbringes. Møddingspladsen og den tilhørende
ajlebeholder anvendes ikke længere.
Ensilage
Opbevares mellem bygningerne i wrap-baller.

Olietank
Ifølge BBR er der ingen olietanke på ejendommen.
Som ved sidste tilsyn kunne det konstateres, at der står en nyere fyringsolietank på
ejendommen (1.200 liter, årgang 2009) i opvarmet fyrrum. Skema til anmeldelse af
etablering blev udfyldt på stedet. Der blev taget fotos af tankens mærkeskilt. Når
tankens placering er godkendt vil den blive registreret i BBR.
Der opbevares ikke dieselolie eller smøreolie på ejendommen.
Sprøjtemidler
Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.
Døde dyr
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 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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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. 1261 af 29. november 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. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 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

Peter Dalgas Kruse
Biolog

Bilag 1. 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.

