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Registreringsblad

Accept af anmeldelsen er udarbejdet af:
Sagsbehandler: Sanne Petersen
Sagsnummer: 20/29489
Kvalitetssikret af: ANTN

Sønderborg Kommune
Landbrugsgruppen
Erhverv & Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Baggrund
Sønderborg Kommune har den 27. juli 2020 modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på ejendommen
Storemarkvej 11, 6440 Augustenborg fra 4.390 slagtesvin (32-109 kg) svarende til 116,46 DE til 3.807
slagtesvin (30-117 kg) svarende til 115,98 DE.

Ejendommens seneste tilladte dyrehold stammer fra en anmeldelse om skift i dyretype af 4. februar 2013,
hvor der er accepteret et dyrehold på 4.390 slagtesvin (32-109 kg), svarende til 126,33 dyreenheder
beregnet efter omregningsfaktor i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
m.v., nr. 764 af 28/06/2012.

Afgørelse
Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at skift i dyretype kan ske som anmeldt jf. §15 stk. 8 i
bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1261 af 29. november 2019
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Tilladelsen gives på baggrund af de oplysninger der er givet i
anmeldelsen - skema 220733.

Redegørelse
Sønderborg Kommune vurderer, at den anmeldte ændring overholder kravene i §15 i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der sker ikke ændringer af stalde og anlæg, der kræver tilladelse
eller godkendelse efter §§ 16a og 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbek. nr. 520
af 1. maj 2019 (husdyrbrugloven).

Nabohøring
Der er ikke foretaget en høring af naboerne, da Sønderborg Kommune vurderer at ændringen ikke medfører
en øget forurening eller – gener. Desuden er alle anmeldeordningens krav overholdt.

Tilladt dyrehold
Det fremtidige tilladte dyrehold på ejendommen er:


3.807 slagtesvin (30-117 kg)

svarende til i alt 115,98 DE

Offentliggørelse
Accepten offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk
den 30. juli 2020.

Klagevejledning
Afgørelsen er truffet i henhold til §15 stk. 8 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og kan ifølge
Husdyrbruglovens §76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

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 Miljø og 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 den 27. august 2020.

Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge §90 i husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder efter, at den
endelige afgørelse foreligger.

_______________________________
Sanne Petersen
Erhverv og Affald
Sønderborg Kommune

