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9. januar 2013
Tillæg til miljøgodkendelse på svinebruget Langagervej 4, 8870 Langå
Randers Kommune har den 18. oktober 2012 modtaget ansøgning om at ændre
den miljøteknologi, der ligger til grund for virksomhedens miljøgodkendelse af 11.
april 2012. Således ønskes luftrensning og fast overdækning på 2 gylletanke
ændret til gylleforsuring.
Randers Kommune godkender i henhold til Husdyrlovens § 12 stk. 3, at vilkår nr.
12 - 19 og vilkår nr. 55 pkt. c i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 11. april 2012
annulleres og erstattes med følgende vilkår:
12 (ny). Der skal etableres et anlæg til svovlsyrebehandling af gylle i
eksisterende løbe-drægtighedsstalde og ny drægtigheds- og farestald, svarende
til staldafsnit ST-151903, ST-151904, ST-151905 og ST-151906, jf. bilag 1.
13 (ny). Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar.
Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod
påkørsel.
14 (ny). Procestanken skal være forsynet med låg.
15 (ny). Der må kun anvendes svovlsyre.
16 (ny). Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på
månedsbasis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling
skal dog være mindre end 6,5.
17 (ny). Svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til
pH-værdi 5,5.
18 (ny). Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse
med producentens vejledning.
19 (ny). Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
55 pkt c. (ny). Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver
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svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres elektronisk statistik, der som
minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på
månedsbasis før svovlsyrebehandling.
Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af
svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere.
Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver
fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:
Den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0
før svovlsyrebehandling
Der måles pH-værdier før svovlsyrebehandling, som er større end 6,5, i
en sammenhængende periode på mere end 1 uge.
Svovlsyreanlægget er ude af drift i en periode på mere end 1 uge.
Data fra pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-målere samt
kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget.
Vurdering
Randers Kommune har via Husdyrgodkendelse.dk modtaget en beregning
(ansøgningsnummer 45.629), der viser, at ammoniakfordampningen ved
anvendelse af gylleforsuring, er stort set den samme som ved luftrensning og
overdækning af 2 gylletanke. Der sker således kun en begrænset forøgelse i
ammoniakfordampningen fra 5.628 kg NH3/år til 5.671 kg NH3/år.
Ammoniakfordampningen er fortsat mindre end i nudrift (5.677 kg NH3/år).
Randers Kommune vurderer på den baggrund, at forudsætningerne for
miljøvurderingen i miljøgodkendelsen af 11. april 2012 er uændret, og at der
dermed ikke vil ske en væsentlig miljøpåvirkning. Ligeledes vurderes
husdyrbruget fortsat at leve op til kravet om anvendelse af bedst tilgængelig
teknologi (BAT), idet emissionen er under det beregnede emissionsniveau på
6.712 kg NH3/år. Det bemærkes, at der i ovennævnte beregning ikke er indregnet
effekt af forsuringen på den ammoniakfordampning, der sker fra gylletanke,
hvorved den faktiske ammoniakemission fra anlægget er lavere end angivet.
Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at vilkårene om
luftrensning og overdækning af gylletanke i den endnu ikke udnyttede
godkendelse kan ændres til vilkår om gylleforsuring.
Partshøring
Der er ikke foretaget partshøring af naboer, idet det ansøgte skønnes at være af
underordnet betydning for naboer, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 56, stk. 2.
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Offentliggørelse af tillægsgodkendelsen
Ansøgningen har ikke været offentliggjort, idet der er tale om en godkendelse
efter Husdyrlovens § 12 stk. 3, og ændringen vurderes at være uden væsentlig
påvirkning på miljøet.
Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Randers Onsdag den 16. januar
2013, som er tillægsgodkendelsens dato.
Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:
Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N,
husdyr@ecocouncil.dk
Dansk Ornitologisk Forening - Vesterbrogade 140 - 1620 København V,
natur@dof.dk
DOF Randers, Lars Tom-Petersen, Niels Ebbesensvej 58, 8900 Randers,
randers@dof.dk
Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, midt@sst.dk,
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel
interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal indsendes
pr. e-mail til landbrug@randers.dk eller pr. brev til Randers Kommune,
Laksetorvet, 8900 Randers. Randers Kommune videresender klagen
sammen med sagens øvrige oplysninger. Klagen skal være Randers
Kommune i hænde senest den 13. februar 2013 kl. 15.00.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af
klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klager modtager en
opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Randers Kommune. Klager skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk, hvor

Side 3

09/007091-105

der også findes oplysninger om tilbagebetaling af gebyret.
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at
godkendelsen kan tages i brug fra godkendelsens dato, men det sker på
eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve
godkendelsen.
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter
godkendelsens dato.

Med venlig hilsen

Freddy Fisker Sørensen
Biolog
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