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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Haslundkærvej 31, 8940 Randers SV.
CVR-nr. 32334601 (fra maj 2019)
CVR-nr. 10165563 (frem til maj 2019)
Baggrund
Randers Kommune har den 7. november 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Mogens Sommer Jensen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas
Kruse fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn, hvor særligt ejendommens opbevaring
og håndtering af husdyrgødning er gennemgået. Tilsynet er udført i
overensstemmelse med bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er et IED husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30
kg).
Der er sket ejerskifte siden sidste tilsyn.
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 9. maj 2018.
 Indskærpelse om overholdelse af produktionsretten. Lovliggjort ved
miljøgodkendelse efter §16a den 13. august 2018.
 Indskærpelse om 10 års beholderkontrol af beholder 1 og 4.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Fastholdelse af indskærpelse om 10 års beholderkontrol af gyllebeholder 1
og 4
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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.
Gældende afgørelse
Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens §16a fra den 13. august 2018.
Miljøgodkendelsen er delvist udnyttet, idet der var en overproduktion i 2018.
Produktionsareal
Der er meddelt godkendelse til en udvidelse af produktionsarealet fra 2.503 m2 til
3.524 m2. Der forventes en årlig produktion ca. 18.800 slagtesvin. Nye bygninger
(produktionsareal) er endnu ikke etableret. Der er ikke ændret på
produktionsarealerne i de eksisterende bygninger jf. vilkår 4 i miljøgodkendelsen.
Gødning
På ejendommen findes en 300 m3 procestank med betonlåg til
gylleforsuringsanlægget. Der er desuden tilknyttet fire gyllebeholdere på henholdsvis
800 m3 (beholder 1), 1.200 m3 (beholder 2), 2.000 m3 (beholder 3) og 2.000 m3
(beholder 4) til ejendommen. Beholder 1-3 var knap halvt fulde ved tilsynet, flydelag
var noget tynde. Der var blæst halm på for at styrke flydelaget. Vi blev enige om at du
supplere med ekstra halm. Beholder 4 var helt fuld og flydelaget var godt.
Alle beholdere indeholder forsuret gylle. Beholdere med forsuret gylle er som
hovedregel undtaget for kravet om flydelag. I henhold til
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 4 skal der dog være flydelag på beholdere
med forsuret gylle, når afstanden til nabobeboelse, som her, er under 300 m.
Logbøger for flydelag blev kontrolleret for alle 4 beholdere og de var ført i
overensstemmelse med vejledningen.
Beholder 1 (år 1980) er 10 års kontrolleret den 28. juli 2008, beholder 2 (år 1989) og
3 (år 2001) er 10 års kontrolleret den 7. maj 2013.
Gyllebeholder 4 er bygget i 2007 og skal 10 års kontrolleres første gang i 2017.
Beholderen var ikke tilmeldt kontrol. Tilmelding til beholderkontrol skal ske senest 6
måneder inden udløb af 10 års-perioden (§ 9, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14.
december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og
ensilagesaft).
Ved miljøtilsyn 31. oktober 2017, blev det indskærpet at gyllebeholder 4 straks
tilmeldes beholderkontrol og at kontrollen udføres senest den 1. februar 2018. Vi
aftalte, at da beholder 1 skal tilmeldes kontrol senest 28. januar 2018 skulle der
samtidigt udføres kontrol på den. Du oplyste at du betaler Perstrup Beton for
løbende at sørge for beholderkontrol af dine beholdere. Du vil kontakte dem.
Randers Kommune fastholder indskærpelse om beholderkontrol af beholder 4 og
beholder 1. Forholdet skal bringes i orden snarest og senest 1. januar 2020.

Randers Kommune har modtaget skrivelse fra Perstrup Beton den 15. november
2019 om at beholderne er tilmeldt beholderkontrol.
Opbevaringskapacitet.
Produktion af gylle for dyreholdet i planår 17/18 (14.587 slagtesvin) er 7.385 m3.
Samlet beholderkapacitet er 6.300 m3. Opbevaringskapaciteten er beregnet til mere
end 10 mdr. Vilkår 16 i miljøgodkendelsen er dermed overholdt.
Særlige krav til IE-brug
Da miljøgodkendelsen er (delvis) udnyttet er du nu omfattet af følgende krav:
Dokumentation for miljøledelse. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/
Dokumentation for anvendelse af fodertilpasning. F. eks. I form af E-kontrol.
Rengøring af arealer hvor der kortvarigt er dyr (udleveringsrum, service- og
gangarealer).
Forholdene vil blive kontrolleret ved kommende miljøtilsyn.
Nøglevilkår i miljøgodkendelsen
Gylleforsuring i samtlige staldafsnit m.v.
Forsuringsanlægget er forsat i sikker drift. Vilkår for drift og service blev gennemgået.
Anlægget moniteres online af JH Agro, som servicerer anlægget, leverer svovlsyren
og har data fra logning.
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 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:
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Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).

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.










Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 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. 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 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

