Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring
til § 12 MILJØGODKENDELSE
Sohold og smågriseproduktion
Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted
6. juni 2017

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted

1 GENERELLE FORHOLD
Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK. nr. 256 af
21. marts 2017.

1.1 Ejer- og driftsforhold
Godkendelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
§ 12 miljøgodkendelse

Virksomhedens art

Sohold og smågriseproduktion

CVR-nr.

25017439

P-nr.
CHR-nr.
Ejendomsnummer

7870018955

Matrikelnr. og ejerlav

6c og 8c Hørdum By, Hørdum

Bedriftens adresse

Harring Bro Vej 13
7752 Snedsted

Ansøgers navn og adresse

Michael Bangsgaard Kristensen
Harringhedevej 6
7752 Snedsted

Ansøgers konsulent

Hanne H. Østergaard Graakjær Miljøcenter
tlf.: 25196323
e-mail: haost@graakjaer.dk

Tilsynsmyndighed

Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
tlf.: 9917 1717
e-mail: teknisk@thisted.dk

Sagsbehandler

Ulrik B.. Krogh
tlf.: 9917 2232
e-mail: ubk@thisted.dk

Kvalitetssikring
Godkendelsesdato

6. juni 2017

Ansøgningsskema

Skema nr. 99671 version 1
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1.2 Godkendelsespligt
Godkendelsen er meddelt i medfør af § 12 stk. 1 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 (herefter kaldet Husdyrbrugsloven).

1.2.1 Afgørelsen
På baggrund af de, i sagen, foreliggende oplysninger meddeler Thisted Kommune hermed
afgørelse om, at ansøgte ændring af gulvtypen i farestalden, fra delvis spaltegulv til fuldspaltegulv, ikke
kræver tillæg til miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens § 12 stk. 1 til drift af husdyrbruget
beliggende Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted.
Det er en grundlæggende forudsætning, at projektet og den fremtidige drift udføres som beskrevet i
ansøgningsmaterialet, og i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.
Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge
og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg, samt at husdyrbruget anvender den bedste
tilgængelige teknik.
På vegne af Thisted Kommune, d. 6. juni 2017
Ulrik B. Krogh
Miljømedarbejder, Team Landbrug

1.3 Forudsætning for afgørelsen
Thisted Kommune har den 4. maj 2017 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til ejendommen Harring
Bro Vej 13, 7752 Snedsted. Med tillægget blev der givet tilladelse til at ændre antallet af smågrise fra
87.000 stk. 7,2- 32 kg til 44.000 stk. 7,0-31 kg og 10.000 stk. 7,0-9,2 kg. I stedet for en ny smågrisestald
2
2
på 3.500 m forlænges den eksisterende smågrisestald med en ny klimastald på 110 m , og farestalden
2
2
forlænges fra 210 m til 360 m . Gulvtypen i tilbygningen til farestalden er angivet til delvis spaltegulv.
Thisted Kommune har den 6. juni 2017 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af
fuldspaltegulv i stedet for delvis spaltegulv i farestalden.

1.3.1 Ikke teknisk resume
Oversigt over ændringer i afgørelse om ikke godkendelsespligt i forhold til godkendelsen fra 18. august
2015 og tillægget fra 4. maj 2017 kan ses i nedenstående skema. For nærmere beskrivelse af de enkelte
punkter henvises til de relevante afsnit og eventuelle vilkår i tillægget. Vær opmærksom på, at
ændringerne i skemaet herover er set i forhold til den ansøgte drift i godkendelsen fra 18. august 2015,
mens de miljømæssige vurderinger, der ligger til grund for tillægget i henhold til gældende lovgivning er
foretaget med udgangspunkt i nudriften i godkendelsen fra 21. november 2006.
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Dyrehold

Miljøgodkendelse
2015

Tillæg 2017

Afgørelse om ikke
godkendelsespligt
2017

1.460 årssøer

1.460 årssøer

Uændret

87.000 smågrise 7,232 kg

44.000 smågrise 7,0-31
kg
10.000 smågrise 7,09,2 kg

Etablering af
smågrisestald på
2
3.750 m og farestald
2
på 210 m

Etablering af babystald Gulvtypen I
2
på 110 m og farestald farestalden ændres
2
på 360 m .
fra delvis spaltegulv

Lugt (konsekvensradius, m)

1.349

1.014

Uændret

Ammoniakemission

8.225

6.444

6.654

4.246 (6.909)

Søer ifølge norm

Uændret

Smågrise ifølge norm

Smågrise ifølge norm

Stald

Max kg P ab dyr pr år for søer

til fuldspalter

N deposition til beskyttet
natur

se bilag 1

Thisted kommune har truffet afgørelsen ud fra følgende:
1. Produktionsomfanget er uændret, der sker ikke ændringer i antallet af dyr i de forskellige
dyregrupper, vægtintervaller eller dyretype.
2. Der sker ikke ingen ændringer af lugtgeneafstande
3. Det gennerelle ammoniakkrav og BAT er overholdt.
4. I forhold til miljøgodkendelsen fra 2015 falder ammoniakemissionen med i alt 1.571 kg N/år.
5. Merdepositionen til sårbar natur er uændret 0,0 eller negativ.

1.4 Offentlighed og høring
Thisted Kommune har jf. Husdyrbrugslovens § 56 stk. 2 undladt at sende projektet i høring hos naboer,
da projektet vurderes at have underordnet betydning for naboer.
Offentliggørelse
Godkendelsen offentliggøres den 6. juni 2017 på Thisted Kommunes hjemmeside, www.thisted.dk.
Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på
Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.
Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen:


Mikael Bangsgaard Kristensen
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Hanne H. Østergaard Graakjær Miljøcenter



Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling



husdyr@ecocouncil.dk – Det Økologiske Råd



natur@dof.dk – Dansk Ornitologisk Forening



thisted@dof.dk – DOF Nordvestjylland



fr@friluftsraadet.dk – Friluftsrådet



post@sportsfiskeren.dk - Danmarks sportsfiskerforbund



mail@dkfisk.dk – Danmarks Fiskeriforening



charlotte@thistedmusem.dk – Thisted Museum

Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbrugslovens § 11, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage
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 den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Thisted Kommune. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret,
regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagefristen udløber den 4. juli 2017
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2017 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer
med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Side 5 af 8

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbrugslovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, med mindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis ansøger igangsætter projektet, før
klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar, jf. Husdyrbrugslovens § 81, stk. 2.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbrugslovens § 90 ske inden 6
måneder fra afgørelsens meddelelse.
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BILAG
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Bilag 1
Beregnet deposition til beskyttet natur
Miljøgodkendelse 2015

Tillæg til miljøgodkendelse 2017

Afgørelse om ikke godkendelsespligt 2017
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