§ 14 anmeldelse af hobbydyr
Etablering af dyrehold af hobbybetonet karakter

Sønderborg Kommune
Erhverv og Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Telefon 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Dato: 30.01.2019
Sagsnr: 19/3846
KS: TKOB

Anmeldeordning efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug nr. 1467 af 6. december 2018
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Afgørelse
Sønderborg Kommune giver hermed tilladelse til et dyrehold af hobbybetonet
karakter

på

Ertebjergvej

43,

6470

Sydals

jf.

§

14

i

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Beskrivelse af anmeldelsen
Sønderborg Kommune konstaterede ved miljøtilsyn d. 21.november 2018 på
Ertebjergvej 43, 6470 Sydals, at der i en lade er blevet etableret hestebokse.
Sønderborg Kommune har efterfølgende oplyst, at dyrehold af hobbybetonet
karakter på eksisterende husdyrbrug skal anmeldes til kommunen.
Sønderborg Kommune har d. 11. januar 2019 modtaget anmeldelse af
hobbydyrehold (skema nr. 209284) igennem husdyrgodkendelse.dk.
Der ansøges om 25 m 2 hestebokse med dybstrøelse i en eksisterende
ladebygning (bbr 6)
Det

ansøgte

overholder

kravene

til

anmeldelse

efter

§

14

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:
1. Det samlede produktionsareal til hobbydyr må ikke overstige 25
m2.
jf. skema 209284 opføres der 25 m2 hestebokse i lade bygningen.
2. Produktionsarealet må alene anvendes til dyrehold bestående af
andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af
anmeldelse.
Ejendommen har en produktionstilladelse til slagtesvin baseret på
en anmelde om udvidelse af dyrehold fra 2012.
3. Fra staldafsnittet, hvor produktionsarealet etableres, skal der være
mindst 50 m til kategori 1- eller 2-natur.
Hesteboksene ligger hhv. ca. 8 km og ca. 6,3 km fra kategori 1 –
og kategori 2 natur.
4. Ny bebyggelse må ikke være større end nødvendigt for etablering
af det pågældende produktionsareal og skal opføres i tilknytning til
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. En tilbygning til
eksisterende bebyggelse må ikke medføre, at eksisterende
ventilationsafkast flyttes tættere på kategori 1- eller 2-natur, der
ligger inden for 300 m fra det pågældende staldafsnit eller tættere
på kategori 3-natur eller andre ammoniakfølsomme naturtyper,
som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale
naturbeskyttelsesområder, der ligger inden for 100 m fra det
pågældende staldafsnit.
Hesteboksene er etableret i en eksisterende lade. Der er ingen
ventilationsafkast på bygningen.
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Afgørelse om etablering af hobbydyrehold er meddelt på baggrund af
ansøgers oplysninger samt kommunens vurderinger.
Nabohøring
Der er ikke foretaget en nabohøring, da Sønderborg Kommune vurderer, at
ændringerne er af underordnet betydning for naboer.

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. Lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning, § 84 – 87.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes via Klageportalen på
www.borger.dk. På www.borger.dk klikker du på fanen [Miljø og energi] i
venstre side. Her vælger du først [Forurening] og derefter [Landbrug og
forurening]. På siden ’Landbrug og forurening’ klikker du på [Klag til Miljøog fødevareklagenævnet] under selvbetjening midt på siden. Her skal du
logge ind med dit NemID og følge vejledningen. Du kan nu uploade
dokumenter og billeder eller skrive direkte i et tekstfelt. Klagen sendes også
automatisk gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet
afgørelsen.
Klagen skal være tilgængelig for Sønderborg Kommune på Miljø- og
fødevareklagenævnets klageportal inden klagefristens udløb 27. februar
2019.

Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, 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

Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald

Ann-Kathrin Tessin
Tlf: 88 72 56 13
Mail: antn@sonderborg.dk
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Oversigtskort – placering af hestebokse.
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