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Prioriteret miljøtilsyn på Fuglsangsvej 52
CVR-nr.: 63871419
Baggrund
Randers Kommune har den 27. september 2016 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Britta og Ejgil Pedersen fra husdyrbruget og fra Randers
Kommune, Peter Dalgas Kruse.
I forbindelse med miljøtilsynet er ejendommens opbevaring og håndtering af
husdyrgødning gennemgået.
Miljøtilsynet
Der er følgende bemærkninger til tilsynet:
Opbevaring af husdyrgødning
Kvægbesætningen er på græs mindst 6 måneder af året. Når dyrene er på stald går
de på dybstrøelse. Ejendommen har ingen møddingsplads, idet gødning ligger i
stalden indtil det er komposteret. Herfra køres det direkte ud og nedbringes eller det
opbevares i markstak. Ved tilsynet var Ejgil i gang med at muge ud og der stod
dybstrøelseskompost på en tipvogn. Komposten køres i markstak på den jord du
driver ved Kristrup Engvej. Det forventes udbragt til foråret og stakken vil blive
overdækket med plastic. Komposten anbringes forskellige steder fra år til år, men du
havde ingen nedskrevne oplysninger herom. Som oplyst ved tilsyn i 2013 og ifølge
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 2 og 3 må markstakken højest ligge i 12
måneder og ikke placeres samme sted før der er forløbet 5 år. Der skal årligt føres
logbog med oplysninger om oplagringsperiode og placering (eks. ved angivelse på
kort).
Det indskærpes at der fremover føres logbog over markstakke med
dybstrøelseskompost.

Jordforurening
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening på husdyrbruget.
Brugerbetaling:
Ved tilsynet opkræves der brugerbetaling i forbindelse med forberedelse af tilsyn
afrapportering og selve miljøtilsynet. Miljøstyrelsens fastlagte timetakst udgør for
2016 kr. 311,80. En opkrævning for tilsynet vil blive udsendt i december 2016.
Lovgrundlag
Landbrug reguleres bl.a. efter følgende lovgivning:
 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 1486
af 4. december 2009. (Husdyrloven).
 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
 Bekendtgørelse nr. 594 af 5. maj 2015 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. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
 Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2012 om affald.
(Affaldsbekendtgørelsen).
 Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.
 Lov om forurenet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009.
Klagevejledning:
Indskærpelsen 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 indskærpelsen. 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 eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at
kontakte mig på tlf. 89 15 17 45 eller via e-mail: peter.kruse@randers.dk.
Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

