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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Mosekrogen 2, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 12985606
Indledning
Nyborg Kommune har 19. februar 2018 modtaget anmeldelse, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 anmeldeordning i § 14 om skift mellem dyretype i eksisterende staldanlæg på
ovennævnte landbrugsejendom. Nedenstående tabel viser den nuværende og den anmeldte
produktion. Det fremgår desuden af anmeldelsen, at der ikke foretages godkendelsespligtige
ændringer af produktionsanlægget i forbindelse med skiftet i dyretype.
Dyrehold – nudrift
Dyrehold - anmeldt

Årssøer
125

Smågrise
3.925 (6,8-31 kg)

Slagtesvin
2.700 (31-110 kg)

Antal DE
119,87

0

0

3.556 (31-110 kg)

96,60

Jf. ovennævnte anmeldeordning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kan der ske skift fra at
et dyrehold bestående af f.eks. søer, smågrise og slagtesvin til at det frem over alene består af
f.eks. slagtesvin uden forudgående tilladelse/godkendelse, hvis det antal dyreenheder (DE),
som ændringen omfatter, reduceres med mindst 50 pct. Når dette kriterie er opfyldt vurderer
Miljøstyrelsen, at den anmeldte ændring i dyretype ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende miljøpåvirkning. Kommunen er således forpligtiget til at imødekomme en anmeldelse om skift i dyretype, hvis kriteriet er opfyldt.
Der fremgår følgende af anmeldelsen:
Der fjernes 125 årssøer og 3.925 smågrise, hvilket svarer til 46,52 DE2.
Der øges med 856 slagtesvin, hvilket svarer til 23,26 DE.
Dermed er kriteriet med en 50 % reduktion af det antal dyreenheder som ændringen omfatter,
opfyldt.
Partshøring
Kommunen har 13. marts 2018 foretaget partshøring af omboende inden for en radius af 506 m
(konsekvensområdet for lugt) til Mosekrogen 2. Der har i forbindelse med partshøringen været
en henvendelse fra en af de omboende, der udtrykte bekymring om der med det anmeldte vil
være en forøget risiko for lugtgener, samt en henvendelse fra et ejendomsselskab, som ingen
bemærkninger havde til sagen.

Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Udregnet efter bekendtgørelse nr. 374 af 19. april 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v.
1
2

Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed ikke-godkendelsespligt til skift i dyretype i eksisterende
staldanlæg på ejendommen matr.nr. 27a Refsvindinge By, Refsvindinge beliggende Mosekrogen 2, 5853 Ørbæk, da det vurderes at det ikke vil være til skade for miljøet, herunder at det
ikke vil påvirke naboerne væsentligt.
Afgørelsen betyder, at produktionsanlægget på Mosekrogen 2, 5853 Ørbæk tillades drevet med
en årlig produktion på maksimalt 3.556 slagtesvin (31-110 kg), svarende til 96,60 DE.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 14 i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 17. april 2018.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en
væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet
skal dermed have modtaget klagen senest 15. maj 2018.
Indgivelse af klage
En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes
via Klageportalen, der ligger på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside,
www.nmkn.dk.
Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk. Der er direkte link til disse
steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan
man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager
via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og emailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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.
Gebyr
Der skal betales et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales ved
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.
Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

2

Domstolene
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6
måneder efter endelig afgørelse.
På Nyborg Kommunes vegne, 5. april 2018

Elisabeth Oxenbøll Sørensen
Gruppeleder Natur og Miljø

Tom Rosendahl Larsen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelsen










Centrovice, att. Lykke Pilegaard. Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
E-post:lyp@centrovice.dk
Sundhedsstyrelsen.
E-post: syd@sst.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.
E-post: husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø
E-post: dnnyborg-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
E-post: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle.
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk
Dansk Ornitologisk Forening.
E-post: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalt
E-post: nyborg@dof.dk
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