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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Østrupvej 59, Østrup
CVR-nr. 25142578
Baggrund
Randers Kommune har den 5. december 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Rene Kjær og Henrik Kjær 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 et IED husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30
kg).

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelse:
Beholderkontrol
Gyllebeholdere, som er større end 100 m3, og som er beliggende inden for 100 meter
fra åbne vandløb eller søer, skal mindst hvert 5. år kontrolleres for styrke og tæthed.
Jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om beholderkontrol. Kontrollen skal udføres af autoriseret kontrollant.
Gyllebeholderen er beliggende ca. 33 m fra en sø. Beholderen er senest kontrolleret
den 9. juli 2013.
Det indskærpes, at beholderen senest den 1. februar 2020 anmeldes til beholderkontrol.
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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 afgørelser
1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 27. august 2014.
2. Afgørelse fra den 12. marts 2018 om fast overdækning på gyllebeholderen.
Vilkårene 24 til 28 i miljøgodkendelse vedr. arealerne er ikke længere gældende pga.
lovændring. Vilkår vedr. den maksimale fosforudskillelse fra slagtesvinene er fortsat
gældende, da dette vilkår er fastsat i henhold til bedste tilgængelig teknik (BAT).
Afgørelse fra den 12. marts 2018 er udnyttet, da der er etableret fast overdækning på
gyllebeholderen (ses på luftfoto fra 2019).

Tilsynet
Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en produktion på 9.800 slagtesvin (32 – 107 kg) svarende til ca. 251,3 dyreenheder (DE).
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2018 – 31. juli 2019
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Slagtesvin (31 – 113 kg)

6.547

186,6 Delvis spaltegulv

1. august 2017 – 31. juli 2018
Art:
Slagtesvin (31 – 114,5 kg)

Antal dyr
6.815,5

DE

Gødning / staldsystem

198,75 Delvis spaltegulv

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:
Slagtesvin (31 – 114 kg)

Antal dyr
7.334,6

DE

Gødning /staldsystem

212,26 Delvis spaltegulv

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

Staldbelægning må ikke overstige 2.100 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 69,5
kg svarende til i alt 146 ton.
Vilkåret vurderes overholdt, da der køres kontinuerlig drift, og da belægningen ligger
en del fra maksimal tilladt produktion.

Stalde
Alle staldsektioner skal være med spaltegulv med 25- 49 % fast gulv.
Ved tidligere tilsyn er det konstateret, at der er fast gulv i en 1/3 af stien.

Gødning
Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:


Gyllebeholder på 5.400 m³ fra 2004. Beholderen er omfattet af 5 års beholderkontrol. Beholderkontrol er foretaget den 9. juli 2013.
Overdækningen på gyllebeholderen var lukket.

Gyllebeholderen er forsynet med beholderalarm.
Gyllebeholderen er beliggende ca. 33 m fra sø. Beholderen har tidligere været omfattet af krav om alarmsystem. Reglerne vedr. alarmsystem er delvis ændret. Husdyrgødningsbekendtgørelses § 21 er nu formuleret således, at en beholder er omfattet
af alarmsystem, hvis søen er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens
laveste terrænkote.
Søen er beliggende i kote 37 og gyllebeholderen i kote 35. Da søen er beliggende i
højere kote end gyllebeholderens laveste terrænkote er der ikke længere krav om
beholderalarm.
Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderen.
Omrøring og udslusning af gylle må ikke finde sted lørdage, søn- og helligdage.
Det er oplyst, at der ikke håndteres gylle ovennævnte dage. Der udsluses gylle ca. 1
gang pr. måned.

Foder
Fosforudskillelse må maximalt være 0,56 kg P/slagtesvin/år.
Ved tilsynet blev der udleveret en beregning af P ab dyr. Resultatet af beregningen er
0,522 kg P.

Energiforbrug
Der skal minimum hvert 5. år udarbejdes en energirapport med forslag til energibesparelser.
Det er oplyst, at Verdo har rådgivet om energibesparelser. Der er få energikilder på
ejendommen: Kværn til foder, motor til ”gardinerne” og lys. Der er etableret belysning med LED.

Fluebekæmpelse
Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.
Der anvendes gyllefluer i staldene.

Vej
Tilkørselsvejen skal forsynes med en belægning, som ikke støver på de første 50 m fra
Østrupvej.
Der er påført granit som belægning på ovennævnte strækning. På ejendomme er der
en mindre bunke granit, som kan anvendes som supplement.

Olietank
Der er ingen olietanke på ejendommen.

Sprøjtemidler
Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Døde dyr
Døde dyr opbevares på plads på Kronjydevej 37.

Beredskabsplan
Der skal foreligge en ajourført beredskabsplan
Der er fremsendt beredskabsplan i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Det er drøftet, om beredskabsplanen skal ajourføres.

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 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. 520 af 1. maj 2019 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. 718 af 8. juli 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. 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 Husdyrlovens § 46 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Jf. § 90 i Husdyrloven, har I ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at
prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrloven
være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har I
ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes I rette henvendelse til kommunen.
Hvis I har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen
til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

