LANDMAND LARS VINCENTS FISKER
Tinghøjvej 96
8920 Randers NV

Miljø og Teknik
Miljø natur og landbrug
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151507
kristian.arnborg.nielsen@randers.dk
www.randers.dk

20-11-2017 / 09.17.60-K08-81-17

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Mosedraget 4, 8920 Randers NV
CVR-nr. 17 24 30 47
Baggrund
Randers Kommune har den 16. november 2017 udført miljøtilsyn på husdyrbruget
beliggende Mosedraget 4. Under tilsynet deltog Lars Vincents Fisker fra
husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget har en §12 godkendelse efter husdyrloven.
Husdyrbruget vurderes at være et IE husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til
fedesvin over 30 kg).

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen særlige bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 6.
december 2016.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelser.
Du blev kort informeret om at BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af svin (IEhusdyrbrug) blev offentliggjort d. 21. februar 2017, og at ejendommens godkendelse
skal revurderes og at ejendommen skal efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år.
Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være
gennemført så de nye vilkår overholdes inden d. 21. februar 2021.
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Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

Kommunen har udspillet til at komme i gang med revurderingen. Du vil høre
nærmere når vi er tættere på fristen.
Du kan få yderligere information om revurderingen på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/intensivt-opdraet-affjerkrae-og-svin/

Gældende afgørelser
§12 godkendelse af 11. november 2015.
Godkendelsens vilkår 18-22 og 23 punkt c der omhandler udbringningsarealer, er
bortfaldet pga. lovændringer i foråret 2017.
Husdyrhold
Gødnings- og husdyrindberetningen for 2016-2017 er endnu ikke tilgængelig for
kommunen. Der er således ikke nyt grundlag for at vurdere produktionens størrelse
ud fra i forhold til tilsynet udført i 2016, hvor der blev konstateret at produktionen
var inden for det tilladte på max. 10.000 slagtesvin (28,5- 114 kg).
Du oplyste, at produktionen i planåret 2016-2017 var mindre end i det foregående
planår.
Gødning
Der er en gyllebeholder i brug på ejendommen. Der blev udført beholderkontrol i
december 2016.
Tanken er med teltoverdækning, jf. vilkår i miljøgodkendelsen
Fosforudskillelse
Kommunen har på baggrund af oplysninger i gødningsregnskabet for 2015-2016
vurderet at vilkår 7 i miljøgodkendelsen om udskillelse af fosfor er overholdt.
Olietank
Du oplyste.at der ikke er sket ændringer mht. olietanke siden tilsyn i 2016.
Døde dyr
Opbevares på rist under kadavererkappe.

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 2017 fastsat af Miljøstyrelsen til 318,04 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2017.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:









Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse
af gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 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. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen
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Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

