4. oktober 2013

Danhatch A/S
Att. Hans Ulrik Jensen
Hørtoftvej 14
6400 Sønderborg

Afgørelse om at ophæve miljøgodkendelse for husdyrbruget,
Møllevej 4, 6400 Sønderborg
Der er ved tilsyn d. 28. marts 2011 konstateret en produktion under de
230 DE og under 40.000 stipladser til æglæggende høns, det vil sige under grænsen for listevirksomhed (pkt. I 101) i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.
Sønderborg Kommune ophæver derfor miljøgodkendelsen, som d. 4. juli
1989 blev meddelt iht. den dengang gældende § 35 i Miljøbeskyttelsesloven.
Fremtidigt dyrehold.
Den fremtidige årlige produktion på ejendommen må maksimalt være:
Dyretype

Antal

DE

Årshøner

36.000

216,9

Landbrugsafdelingen
Natur og Miljø
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
8872 4085 T
8872 6440 F
landbrug@sonderborg.dk
www.sonderborg.dk
Telefon- og ekspeditionstid:
Mandag - onsdag

10-15

Torsdage

10-17

Fredag

10-14

Sag/akt: 13/33267
Ks: EHLH

Antallet af stipladser må ikke overstige 40.000 stk.
Kommunen vil ved de ordinære miljøtilsyn bede om at se dokumentation
for produktionens størrelse.
Baggrund
Sundeved Kommune har d. 4. juli 1989 meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget iht. den dengang gældende § 35 i Miljøbeskyttelsesloven.

Det tidligere tilladte dyrehold
Det tilladte dyrehold var jf. miljøgodkendelsen fra 1989 på 30.000 årshøner, hvilket svarer til 200 DE efter de omregningsfaktorer, der var gældende ved meddelelse af godkendelsen.
I 1989 var fjerkræfarme med over 10.000 fjerkræ omfattet af § 35 i Miljøbeskyttelsesloven om godkendelsespligt. Loven blev imidlertid ophævet d.
1. januar 1992 og erstattet med den nuværende Miljøbeskyttelseslov.
I den nugældende Miljøbeskyttelseslov er kravet for godkendelse jf. § 33,
at virksomheden skal være omfattet af listepunkt I 101 i Bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomheder. For at være omfattet af listepunkt I
101 c skal ejendommens dyrehold være større end 230 DE i æglæggende
høns eller 40.000 stipladser. Ejendommen er derfor ikke omfattet af godkendelsespligt jf. Miljøbeskyttelsesloven.
Efter at godkendelsen blev meddelt i 1989 er dyreholdet ændret ved tilsyn
over flere omgange. På nuværende tidspunkt er der tilladelse til 36.000
årshøner svarende til 216,9 DE.
Sønderborg Kommunes vurdering
Vi vurderer, at husdyrbruget ikke længere er omfattet af Bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomheder, listepunkt I 101, og at miljøgodkendelsen derfor kan bortfalde.
De forhold, der var stillet vilkår til i godkendelsen fra 1989, er med tiden
blevet omfattet af krav i nugældende lovgivning. Det gælder således vilkår
om fx opbevaring af bl.a. husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning.
Der er derfor ikke grundlag for at fastholde vilkårene som påbud.
Det vurderes ikke at være nødvendigt at stille særlige påbud om støj og
lugt, da der ikke har været specifikke vilkår herom i godkendelsen, og da
Kommunen ikke har modtaget klager over gener fra produktionen.
Der stilles derfor ingen påbud.
Revurdering
Sønderborg Kommune vil ikke foretage en revurdering af miljøgodkendelsen fra 1989, idet virksomhedens produktion med det anmeldte dyrehold
ligger under de 230 DE i æglæggende høns og under 40.000 stipladser til
æglæggende høns. Virksomheden udgår således af kommunens liste over
miljøgodkendte landbrug.
Partshøring
Der er foretaget en partshøring fra d. 12. september til d. 27. september
2013. Der indkom en bemærkning til det aktuelle dyrehold. Dyreholdet er
på baggrund af denne bemærkning rettet fra 34.000 til 36.000 årshøner.

Side 2 af 4

2/4

Love og bekendtgørelser
Vi gør opmærksom på, at virksomheden vil blive omfattet af tilladelses/godkendelseskrav i husdyrgodkendelsesloven, fra det tidspunkt, hvor der
sker en ændring eller udvidelse af husdyrbruget på en hvilken som helst
parameter, jf. Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 103 stk. 1.
Driften af virksomheden skal ske efter den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
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 fredag den 1. november
2013 kl. 14.00.
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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Uddrag af:
1757 af 22/12 2006. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte
liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt
godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen,
på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er
godkendt.
486 af 25/5 2012. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Bilag 2)

I.Husdyrbrug
I
Anlæg til husdyrproduktion for mere end
101.
a) 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer.
b) 100 dyreenheder i slagtekyllinger eller 40.000 stipladser.

c) 230 dyreenheder i æglæggende høns eller 40.000 stipladser.
d) 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser.
Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dennes § 3, nr. 11. (i)
1572 af 20/12 2006. Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
§ 103. For husdyrbrug, som er etableret inden lovens ikrafttræden, får lovens bestemmelser om tilladelse efter § 10 og godkendelse efter § 11 eller § 12 først virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser af
anlægget, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Første gang der meddeles godkendelse efter § 11 eller § 12 i denne lov, skal
godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer.
Stk. 3. Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere
anvendelse på bestående husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter
§ 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b, i lov om miljøbeskyttelse fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets
godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a og § 41 b.
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