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Miljøtilsyn på husdyrbrug beliggende Grundvej 19B.
CVR-nr. 18625784
Baggrund
Randers Kommune har den 17. april 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Martin Søby fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers
Kommune.
Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn, hvor dele af ejendommens miljøforhold
er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er et IED husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30 kg)
og er godkendt efter Husdyrlovens § 12.
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.
Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.
Gældende afgørelse
Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 9. november 2017.

1

Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Gødning
Der er 1 gyllebeholder på husdyrbruget:


Gyllebeholder 3 på 3.500 m³ fra 2008. Beholderen er omfattet af 10-års
beholderkontrol. Første beholderkontrol skal foretages i 2018.

Beholderen er forsynet med dykket indløb. Der er ikke fastmonterede pumpe til
tømning på beholderen. Beholderen var tom. Logbog, siden sidste tilsyn, blev
fremvist og var ført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.
Opbevaringskapacitet.
For planår 16/17 er produktionen af gylle beregnet til:
Grundvej 19/25: 6.699 m3.
Grenåvej 252: 620 m3.
I alt
: 7.319 m3.
Beholderkapacitet:
Grundvej 19: 2.560 m3.
Grundvej 25: 3.500 m3.
Grenåvej 252: 300 m3.
I alt
: 6.360 m3.
Opbevaringskapaciteten er beregnet til (6.360/7.319 x 12 mdr.) ca. 10,4 mdr.
Dermed er vilkår 17 (mindst 9 måneders kapacitet for Grundvej 19B) i
miljøgodkendelse af 9. november 2017 overholdt.
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 2018 fastsat af Miljøstyrelsen til 322,49 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2018.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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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. 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.









Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
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. 1476 af 12. december 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

Peter Dalgas Kruse
Biolog

