Thisted Kommune

Tillæg

Godkendelse af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelsesloven
(lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010)

Virksomhedens art

Slagtesvineproduktion med 206,4 DE

Bedriftens ejer

Poul Schelle Poulsen

Bedriftens adresse

Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup

Bedriftens CVR nr.

84052914

Ejendomsnummer
Ejendommens adresse

Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup

Tilsynsmyndighed

Thisted Kommune

Udarbejdet

Ulrik B. Krogh
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Tillæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til nedregulering af IPPC brug
Ejendommen beliggende Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup fik den 31. marts 2003 miljøgodkendelse
efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Godkendelsen er givet til 249,9 DE i standard svin og er derfor omfattet punkt I0Id ”Anlæg til
husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)”, og med mere end
2.000 stipladser.
Ansøger har i forbindelse med oplæg til revurdering indsendt følgende redegørelse for det tilladte produktionsomfang på ejendommen:
I 2003/4 svarer 249,9 DE til 8.996 stk. slagtesvin med en norm vægt på 30-100 kg. (Bek. nr.
604 af 15-07-2002)
8.996 stk. slagtesvin (30-100 kg) svarer ifølge den gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse til
206,4 DE (Bek. nr. 853 af 30-06-2014). Antallet af stipladser er maximalt 1.999 stk. Herudover
oplyses om, at der på ejendommen ikke er anvendt særligt forurenede råvarer, samt at der ikke
har været anvendt/oplag af kemikalier eller olie i forbindelse med husdyrproduktionen.
Thisted Kommunes vurdering
Med et tilladt dyrehold på maximalt 206,4 DE og maximalt 1.999 stipladser, er det tilladte dyrehold under IPPC grænsen på maximalt 210 DE og 2.000 stipladser. Ejendommen er hermed
ikke mere forpligtiget af reglerne for IPPC brug.
Det tilladte dyrehold er 8.996 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30-100 kg. I Miljøstyrelsens notat
”Afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug” senest revideret
den 19. juni 2014 accepteres, at ved uændret antal DE, beregnet efter omregningsfaktoren på
godkendelsestidspunktet kan afgangsvægten øges op til mindst 113 kg, uden lugt, ammoniakfordampning eller fosfor i gødning øges.
Thisted kommune accepterer på baggrund af dette, at der produceres maximalt 8.050 stk. slagtesvin i standardvægtintervallet 32-107 kg ~206,4 DE
Ved ophør af IPPC brug skal driftsherren vurdere jordens og grundvandet forureningstilstand
som følge af den pågældende aktivitet. Ejer har på baggrund af kommens forespørgsel oplyst,
at der ikke har været anvendt fyringsolie eller andre former for kemiske produkter i forbindelse
med den pågældende produktion. Thisted Kommune vurderer, at påbud om yderligere undersøgelser hermed er overflødigt.
Høring af ansøger og interessenter
Godkendelsen har været i høring hos ejer og ansøgers konsulent
Jf. Forvaltningslovens § 19 skal parter, der vurderes, at være individuelt berørt af afgørelsen
orienteres ved 3 ugers høring.
Det er vurderet at der ikke er individuelle parter i sagen.
Offentliggørelse
Tillæg til Miljøgodkendelse offentliggøres på Thisted Kommunen hjemmeside www.thisted.dk
den 20. februar 2015
Tilsendt kopi af afgørelsen
Ejer Poul Schelle Poulsen
Med E-post
 Miljøkonsulent Torben Ravn – trp@landbo-limfjord.dk
 Danmarks Naturfredningsforening lokal afdeling– dnthy-sager@dn.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskeren.dk post@sportsfiskerforbundet.dk
 Det økologiske Råd – husdyr@ecocouncil.dk
 Dansk Ornitologisk Forening – natur@dof.dk
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DOF Nordvestjylland - thisted@dof.dk
Miljøstyrelsen Aarhus – aar@mst.dk

Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, og kan ifølge lovens § 91 påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 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.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet, 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.
Klagefristen udløber den 20. marts 2015 ved kontortids ophør
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. 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.
En klage over afgørelsen har jf. loven § 96 ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge lovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.
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