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Aalborg Kommune har behandlet en anmeldelse om skift af dyretype på
ovenstående adresse. Aalborg Kommunes har vurderet, at det anmeldte ikke kræver
miljøgodkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens1 regler herom, og Aalborg
Kommune har derfor truffet afgørelse om, at det anmeldte er ikkegodkendelsespligtigt.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 2

Afgørelsen er truffet med hjemmel i
§ 20,
stk. 4 og det er kommunens vurdering, at den planlagte ændring overholder
betingelserne i bekendtgørelsens § 15.
Husdyrloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for
bevarelse af dyre- og plantelivet.

Beskrivelse af projektet
Det anmeldte skift i dyretype ses nedenfor:
Nuværende produktion
Staldafsnit:

Dyretype, staldsystem

Antal
dyr

Vægt/alder

Antal
dyreenheder*

1

Tyre, 0-6 mdr., tung race,
dybstrøelse

560

55-230 kg

66,9

1

Tyre, 6 mdr. til slagtning,
tung race, dybstrøelse

560

230-280 kg

32,6

2

Tyre, 6 mdr. til slagtning,
tung race, fast drænet gulv

560

280-440 kg

104,4

DE i alt

204,0

*Ifølge § 15 stk. 9 skal omregningen mellem dyreenheder foretages i forhold til det tidspunkt
hvor seneste tilladt, godkendt mm. Der tages udgangspunkt i omregningsfaktorerne i bilag i
”Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.”, nr. 853 af 30.
juni 2014.
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Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01-05-2019
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1261 af 29-11-2019

Sagsnr.:
2020-079305
Dok.nr.:
2020-079305-5
Init.: CHS
Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00
Du kan altid kontakte Aalborg
Kommune sikkert på
www.aalborg.dk/kontakt eller via
Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post, kan du ringe til Den
Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og
hvordan vi behandler
personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr.

Anmeldt produktion
Staldafsnit:

Dyretype, staldsystem

Antal dyr

Vægt/alde
r

Antal
dyreenheder*

1

Opdræt, tung race, 6-27
mdr., dybstrøelse

200

-

95,2

2

Opdræt, tung race, 6-27
mdr., fast drænet gulv

210

-

100

DE i alt

195,2

Vurdering
Ved skiftet mellem opfedning af tyrekalve til kvier sker der ingen forøgelse i antallet
af dyreenheder.
Aalborg Kommune vurderer at det anmeldte skift mellem dyretyperne på Nymark 4,
9370 Hals opfylder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.
Der opføres ikke nye stalde. Ændringen af dyreholdet finder i øvrigt sted uden at der
gennemføres renovering eller andre ændringerne af stalde, der kræver godkendelse
eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven.

Høring
Forud for afgørelsen er der gennemført partshøring, og der er ikke indkommet
bemærkninger til sagen herfra. Høring af naboer er undladt, da ændringen skønnes
at være af underordnet betydning, fordi antallet af dyreenheder ikke øges og der sker
heller ingen godkendelsespligtige ændringer i staldene.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver,
der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt
organisationer jf. husdyrlovens §§ 84 - 87.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Offentliggørelsen sker
på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration: https://dma.mst.dk/.
Klagefristen udløber den 5. februar 2021.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, 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, med
Nem-ID eller NEMID medarbejder. Klagen sendes gennem klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.
Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder
og organisationer.
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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på
ansøgerens eget ansvar (for egen regning og risiko) og indebærer ingen
begrænsninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget
klage over denne afgørelse.
Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrlovens § 90.

Udnyttelsesfrister
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er
meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne
del.
Hvis afgørelsen efterfølgende 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.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen

Christine Riisager Sørensen
Miljøsagsbehandler
2520 0442

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Ejer, Landbrugsselskabet af 11.09.2017 ApS, Sognevejen 10, 2690 Karlslunde (Cvrnr.: 38932780)
Konsulent, Emil Gram Jensen, LandboNord – via mail
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via email: dnaalborg-sager@dn.dk
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