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Accept af anmeldelse § 30 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde
Vi meddeler hermed, at du kan udvide dyreholdet i de eksisterende stalde på Bjerndrupvej 39,
6240 Løgumkloster, uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrloven1.
Afgørelsen er meddelt i medfør af § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2.
Projektbeskrivelse
Du har anmeldt en udvidelse af den årlige soproduktion fra 874 til 894 årssøer med 4 ugers
grise til fravænning, hvilket svarer til 203,18 DE. Udvidelsen sker i de eksisterende stalde. Placeringen ses på det vedlagte bilag.
I forbindelse med sagsbehandlingen har vi konstateret,
 at der ikke foretages godkendelsespligtige ændringer på husdyrbruget i forbindelse med
udvidelsen af produktionen,
 at udvidelsen kun omfatter årssøer og at antal DE beregnet efter omregningsfaktoren
for 2016/17 ikke overstiger antal DE beregnet efter faktoren for 2008/09,
 at der ikke ligger beskyttet natur omfattet af husdyrlovens § 7 stk. 1 inden for 525 m
fra staldanlægget,
 at der ikke ligger heder, moser eller overdrev som er omfattet af naturbeskyttelsesloven3 § 3 og ammoniakfølsomme skove inden for 160 m fra staldanlæg,
 at husdyrbruget efter udvidelsen overholder beskyttelsesniveauet for lugt.
Afstandskrav
Da der ikke sker bygningsmæssige ændringer, er det ikke relevant at kontrollere om de generelle afstandskrav i husdyrlovens §§ 6 og 8 er overholdt, eller om det anmeldte er i strid med
beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer
og nationale geologiske interesseområder.
Vurdering
Ændringen af dyreholdet overholder kravene for udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde i §
30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Naboorientering
Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet
betydning for dem.
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Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 om naturbeskyttelse
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Udnyttelsesfrist
Afgørelsen gælder i to år fra dags dato.
Klagevejledningen er vedlagt som bilag, hvis du er uenig i afgørelsen.

Venlig hilsen
Elisabeth Holst Knudsen
Miljømedarbejder
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor
det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager 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. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr.
som virksomhed eller organisation (2016-niveau).
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 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.
Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 27. juni 2017
Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6
måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.
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