Kasmosevej 9
6400 Sønderborg

Ophør af IE-husdyrbrug på Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg
Ikke-påbud om undersøgelser/målinger i forhold til jordforureningsloven
Ejeren af IE-husdyrbruget Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg har oplyst at IEhusdyrbruget er ophørt den 1. april 2020, og at der ikke fremover vil være
erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen. Der er indsendt oplysninger til
vurdering af husdyrbrugets evt. påvirkning af menneskers sundhed og miljøet
– se bilag 1. Oplysninger er meddelt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51 stk. 3.
Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke er risiko for, at husdyrbruget har
givet anledning til forurening af jorden eller grundvandet på Kasmosevej 9,
6400 Sønderborg. Der træffes hermed afgørelse om ikke at meddele påbud
om yderligere undersøgelser/målinger. Ikke-påbuddet meddeles i henhold til
Jordforureningslovens1 §38k stk. 3.
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Begrundelse
Ved ophør af IE-husdyrbrug finder Jordforureningslovens §38 k stk. 1
anvendelse jf. Husdyrgodkendelseslovens §51 stk. 3. Der skal således
foretages en vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand som
følge af IE-aktiviteten. Hvis der ikke ved driften af husdyrbruget har været
anvendt relevante farlige stoffer, der kan give anledning til jord- eller
grundvandsforurening, skal der som udgangspunkt ikke foretages målinger i
forbindelse med vurderingen.
Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke har været anvendt, fremstillet
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eller frigivet relevante farlige stoffer på husdyrbruget på en måde er giver
anledning til jord- eller grundvands-forurening.

Ejer af ejendommen har oplyst, at der i husdyrproduktionen, er indgået
følgende potentielt forurenende stoffer: dieselolie, fyringsolie, pesticider samt
medicin til behandling i dyreholdet. Anvendelse og opbevaring af dieselolie og
fyringsolie er sket i henhold til forskrifterne, og der er ikke kendskab til uheld
med spild af olie til jord/grundvand. Medicin er opbevaret og bortskaffet efter
forskrifterne. Pesticider er i forbindelse med driften opbevaret i et aflåst rum
uden afløb. Der er ikke længer pesticider på ejendommen efter at
produktionen er ophørt.

Der er en 5000 l nedgravet olietank til fyringsolie på ejendommen, tanken er
tømt og sløjfet ved at påfyldningsstudsen er fjernet i 2017. Tanken er placeret
i gårdspladsen. Ejer oplyser at tanken vil blive gravet op og fjernet i
forbindelse med at staldbygningerne rives ned.

På den baggrund vurderer Sønderborg Kommune, at der ikke er risiko for, at
driften af husdyrbruget har givet anledning til forurening af jord eller
grundvand på Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg.

Sønderborg Kommune vurderer således, at der ikke er grundlag for at
meddele påbud om undersøgelser mv. efter Jordforureningslovens regler.
Annoncering af afgørelse
Afgørelsen om ikke-påbuddet efter Jordforureningsloven er offentliggjort på
www.sonderborgkommune.dk den 16. december 2020
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren,
klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en
væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Sønderborg Kommune. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
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skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og
organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til
det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Sønderborg Kommune.
Sønderborg Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet,
som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb tirsdag den 13. januar
2021
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sønderborg Kommune i
klageportalen.
Sønderborg Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1
fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, med mindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af
miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.
Når Sønderborg Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks
ansøger om klagen.
Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører
sagen.
Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 90 i husdyrbrugloven, være anlagt inden
6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden
6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen
Torben Kobberø
Miljøsagsbehandler
T: 88 72 54 96
M: 27 90 54 96
tkob@sonderborg.dk
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BILAG 1: Redegørelse fra ejer
Fra: Susanne Bertram <kontakt@soeholmmarine.dk>
Sendt: 15. december 2020 08:18
Til: Torben Kobberø <tkob@sonderborg.dk>
Emne: SV: Afsluttende redegørelse for risiko for forurening af jord og
grundvand i forbindelse med ophør af IE husdyrproduktion Kasmosevej 9
Til Torben
Tak for din mail. Her kommer svar på følgende spørgsmål:
1. Dyrehold ophørte den 1. april 2020.
2. Medicinrester har tidligere forpagter fjernet. Alle stalde er tømte og
rengjorte.
3. Der står ingen pesticider på ejendommen. Forpagter af jorden har et
evt. depot på egen ejendom.
4. Der er en 4.000 og en 1.800 liters tank på ejendommen. Begge står
på betongulv under tag. Den 1.800 liters er tom og aldrig i brug. Den
4.000 liters er i brug til skovdrift.
5. Vi er ingen kendskab til spild af dieselolie, pesticider eller gødning på
ejendommen.
Med venlig hilsen
Susanne Bertram

