8. oktober 2013

Per Schmidt
Grønmark 2
6470 Sydals

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af miljøgodkendelse på adressen Grønmark 2, 6470 Sydals.
Afgørelse
Sønderborg Kommune, afdeling BYG har den 14. august 2013 modtaget
en ansøgning om byggetilladelse på adressen Grønmark 2, 6470 Sydals.
Der ansøges om et mindre projekt end dét, der er givet tilladelse til jf.
ejendommens miljøgodkendelse meddelt d. 26. december 2009.
Sønderborg Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering afgørelse om, at den anmeldte ændring af bygningsmassen ikke er godkendelsespligtig i henhold til § 12 stk. 3 i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.
Vurdering
Der er d. 26. december 2009 meddelt miljøgodkendelse til ændring og
udvidelse af kvægholdet på Grønmark 2. Der blev meddelt godkendelse i
to etaper til 493 årskøer med opdræt svarende til 749,24 DE. Ligeledes
blev der meddelt godkendelse til etablering af 5 nye staldafsnit, en plansilo, en foderlade, en silotank, en gyllebeholder og et forsuringsanlæg. En
del af staldafsnittene er allerede opført.
D. 14. august 2013 indsendte du en byggeansøgning på etablering af den
resterende del af anlægget. Af byggeanmeldelsen fremgår det, at bygningerne ikke får den samme størrelse, og staldafsnittenes placering ændres i
forhold til miljøgodkendelsen, se hhv. bilag 1 og 2.
Som det ses af bilagene, så er det ansøgte noget mindre end det godkendte. I godkendelsen var der placeret en ny malkecentral i midten af bygning
18. Du har, i stedet for at bygge nyt, valgt at renovere den eksisterende
malkestald. Staldafsnit 18 bliver således væsentligt mindre og slås sam-
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men med staldafsnit 6 og 7 til én bygning. Stald 18/6/7 flyttes samtidig en
smule længere mod syd, så gavlen flugter med gavlen af bygning 3.
Byggefeltet er således blevet en del mindre end det oprindeligt godkendte.
Der er indsendt to fiktive ansøgninger i www.husdyrgodkendelse.dk med
numrene 57755 (en kopi af den oprindelige ansøgning fra 2009) og 57756
(bygningerne er gjort mindre, som angivet i byggeansøgningen) til dokumentation af dyreholdets størrelse og placering.
Afgørelsen er truffet ud fra følgende forudsætninger:
 Dyrehold og staldsystem er uændret i forhold til miljøgodkendelsen
 Farve- og materialevalg til bygningerne er uændrede i forhold til
miljøgodkendelsen
 Øvrige vilkår i godkendelsen er uændrede
På baggrund af det indsendte materiale har kommunen konstateret, at der
ikke sker en forøget udledning af hhv. lugt, ammoniak, N og P ved de ansøgte ændringer af projektet. Der sker heller ikke en forringelse af de
landskabsmæssige værdier i området, da bygningsmassen bliver mindre
end det oprindeligt godkendte.
Sønderborg Kommune har derfor vurderet, at ændringen ikke er omfattet
af Husdyrlovens § 12 stk. 3 og derfor kan betegnes som en ikke godkendelsespligtig ændring.
Partshøring
Sønderborg Kommune har vurderet, at ændringen i projektet er af underordnet betydning for naboer. Der er således ikke foretaget en nabohøring
jf. Husdyrlovens § 56 stk. 2. Der er ikke foretaget en partshøring jf. Forvaltningslovens § 19, da afgørelsen vurderes ikke at være til ugunst for
parter.
Klagevejledning
Der er til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i det materiale, Sønderborg Kommune har i sagen jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven
og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan ses på Sønderborg Kommunes hjemmeside
www.sonderborgkommune.dk under ”Høringer”.
Afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra
dags dato. Afgørelser kan påklages af enhver, som har en individuel væsentlig interesse i sagen. En skriftlig klage mærket ”Landbrugsafdelingen”
skal sendes til landbrug@sonderborg.dk eller til Sønderborg Kommune,
Landbrugsafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Klagen skal
være Landbrugsafdelingen i hænde senest tirsdag den 5. november
2013 kl. 15.00.
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Landbrugsafdelingen sender din klage videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din
klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning af gebyret direkte til
dig, når nævnet har modtaget klagen fra Landbrugsafdelingen. Natur- og
Miljøklagenævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er indbetalt. Natur- og Miljøklagenævnet afviser sagen, hvis gebyret ikke bliver
betalt. Læs mere her www.nmkn.dk
Såfremt der er spørgsmål til overstående, er du velkommen til at kontakte
mig.

Venlig hilsen

Lene Alnor
Agronom
Telefon 8872 5613
lkao@sonderborg.dk
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Bilag 1 – Placering af bygninger i miljøgodkendelsen fra 2009
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Bilag 2 – Placering af bygninger i ansøgning om byggetilladelse
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