Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på
Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg
Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen
Aabenraavej 167,6400 Sønderborg.
Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af den 8. marts 2016 for Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg ifm.
ændret placering af ny stald, ny kornsilo og to nye fodersiloer samt tilbygning af veranda på alle stalde (se
situationsplan). Dertil ændret samlet gødningsmængde for cvr-nummeret, da der også er ansøgt om
omlægning og udvidelse af produktionen på Aabenraavej 168, 6400 Sønderborg (skemanr. 95810 samt fiktiv
skemanr. 95901).
På Aabenraavej 167 flyttes stald 3 27 meter længere mod nord for at give plads til verandaer på begge sider af
stald 3 samt på ydersiden af hhv. stald 2 og stald 1.
Den samlede produktionen på ejendommen vil være uændret:
70.794 stipladser, 67.956 årshøner, 399,72 DE.
Verandaerne vil være tilgængelige for hønsene i dagtimerne. Hønniker 119 dage, 288.000 slagtekyllinger 81
dag, 30.000 Årshøns konsumæg svarende til 465,00DE
Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.
Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. §
12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage
offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme
med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
 Se ansøgningsmaterialet
 Kommentere ansøgningsmaterialet
 Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
 Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget
Ansøgningsmateriale kan ses på www.sonderborgkommune.dk ”Se alle høringer” eller fås ved henvendelse til
Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, i perioden 8. marts 2017 – 29.
marts 2017.
Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest tirsdag
den 4. april 2017, kl. 15.00.
Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Torben Kobberø
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 8872 5496
E-maile: tkob@sonderborg.dk
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