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Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens §
31 på ejendommen Sparrehuse 2A, 9500 Hobro
Mariagerfjord Kommune har den 29. april 2015 modtaget anmeldelse om skift i dyretype,
jf. § 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse
nr. 1283 af 8. december 2014) for husdyrbruget Sparrehuse 2A, 9500 Hobro.
Ejendommen tilhører Claus Niemann, Søagervej 8, 9500 Hobro.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for
anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer
påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet. I
sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 77347.
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres
som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrloven
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer (Lov nr. 486 af
04/12 2009 med senere ændringer).
Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige
tilladelser.
Høring
Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og nabo fra 8.
maj 2015 til 22. maj 2015 hos:

Ansøger: Claus Niemann, Søagervej 8, 9500 Hobro

Konsulent: Christian Bach Knudsen, Agrinord, e-mail: chk@agrinord.dk

Naboer:
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KURT OG CARLO KRISTENSEN A/S
Claus Schmidt Christensen
Lone Schmidt Christensen
ONSILD IDRÆTSEFTERSKOLE
Rikke Taagely Kristensen
Jesper Kristensen
Villy Nielsen
Aase Helga Søgaard
Lars Lind Pedersen
Lars Theo Laursen
Dorthe Vivian Bæk Laursen
Else Bonde Sørensen

Klejtrupvej 9 B
Præstemarken 4
Præstemarken 4
Præstemarken 7
Præstemarken 7B
Præstemarken 7B
Præstemarken 9
Præstemarken 9
Sparrehuse 1
Sparrehuse 2 B
Sparrehuse 2B
Sparrehuse 5

9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro
9500 Hobro

Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.
Klagevejleding
I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over
miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet samt enhver, der må antages at have en
individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse
myndigheder og organisationer, der er angivet i lovens § 85-87.
Udnyttelse af miljøgodkendelse i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på
eget ansvar. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har
opsættende virkning på udnyttelsen.
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over denne afgørelse, efter
husdyrbrugslovens regler.
En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til
klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.
Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 24. juni 2015 kl. 23.59. En eventuel klage
skal være modtaget senest dette tidspunkt.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret betales med et betalingskort, når du har tastet din
klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du
har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om klagereglerne kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske
inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der
foreligger endelig afgørelse.
Beskrivelse af projektet:
Der ønskes følgende skift i dyretype:

Mariagerfjord Kommunes vurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for
anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, og det
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vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en
tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrloven.
Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:


Det anmeldte skifte sker indenfor dyregruppen svin.



Det anmeldte skift i dyretype sker uden samtidig ændringer af staldanlæg, der kræver
tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.



Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg øges ikke som følge af det
anmeldte skift i dyretype.
Der sker et fald i lugtemissionen fra 32.858 LE til 29.798 LE og 94.673 OU til 85.858 OU.



Det anmeldte skift i dyretype sker, så lugtemissionen i enkelte staldanlæg kun øges,
såfremt lugtforøgelsen er mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion fra
staldanlæg på husdyrbruget, der ligger nærmere ved nabobeboelse, samlet bebyggelse
eller byzone.
Der sker et fald i lugtemissionen i samtlige staldafsnit.



Det anmeldte skift i dyretype sker uden, at den samlede ammoniakemission fra
husdyrbrugets anlæg øges.
Den samlede emission falder 31 kg N/år.



Det anmeldte skift i dyretype medfører ikke en forøgelse af husdyrbrugets deposition
af ammoniak på
a. naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug,
b. andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for
internationale naturbeskyttelsesområder,
c. heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3,
d. ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3
Ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg stiger samlet set ikke, men falder 31 kg N/år.
Idet ammoniakfordampningen falder, og der i øvrigt ikke ligger naturområder omfattet af § 7, stk. 1,
i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev, som er
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ammoniakfølsom skov, jf. bekendtgørelsens bilag 3,
punkt A, nr. 3 indenfor 100 m fra ejendommens staldanlæg, vurderer Mariagerfjord Kommune, at
det er usandsynligt, at der kan forekomme en merdeposition på de nævnte naturtyper og skove.



Den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges ikke
som følge af skift i dyretype.
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Der sker et fald fra 24.838 kg N til 24.659 kg N.


Den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges ikke
som følge af skift i dyretype.
Der sker et fald fra 6.411 kg P til 6.321 kg P.



Ejendommen er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, større uforstyrrede
landskaber, værdifulde geologiske områder, skovrejsningsområde, kystnærhedszone,
områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede
naturtyper og beskyttede diger), og uden for bygge- eller beskyttelseslinier (søbeskyttelseslinie, å-beskyttelseslinie, skovbyggelinie, strandbeskyttelseslinie,
kirkebyggelinie, fortidsmindebeskyttelseslinie).
Mariagerfjord Kommune vurderer, at dette ikke relevant i denne sag, da der ikke skal opføres
byggeri.



Det anmeldte overholder afstandskravene i § 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at dette ikke relevant i denne sag, da der ikke skal opføres
byggeri.



Den anmeldte ændring af dyreholdet medfører ikke en overskridelse af en
stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Antallet af stipladser falder fra 3.370 stipladser til 2.900 stipladser. IE-direktivets stipladsgrænse
for slagtesvin over 30 kg er 2.000 stipladser, men da dyreholdet er omfattet af en godkendelse efter §
33 i Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr 358 af 6. juni 1991, med senere ændringer), er dette forhold
uden betydning for afgørelsen.

Samlet vurdering
Mariagerfjord Kommunes vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for
en anmeldelse i henhold til § 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af
husdyrbrug (Bek. 294 af 31/03 2009 med senere ændringer).
Der vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan ske som ansøgt, uden at naboer
påvirkes negativt, eller at der sker en negativ påvirkning på miljøet. Det er derfor
Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som
anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrloven.
Offentliggørelse
Den endelig afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside den 27. maj
2015.
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Udnyttelse
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er
meddelt. Hvis afgørelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden
følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Venlig hilsen

Kirstin Bjørnbak Kjær
Agronom

Kopi af afgørelsen er sendt til:
 Konsulent Christian Bach Knudsen, Agri Nord, e-mail: chk@agrinord.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
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Bilag 1. Situationskort
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Bilag 2. Oversigtskort
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