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Miljøtilladelse til minkproduktionen på Kertemindevej 171, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune har meddelt miljøtilladelse til en årlig minkproduktion på maksimalt 850
minktæver med hvalpe og 3 heste (300-500 kg), på landbrugsejendommen matr.nr. 10f
Bovense By, Bovense beliggende Kertemindevej 171, 5800 Nyborg. Dyreholdet udvides i 3 stk.
2-rækkede, ca. 65 m lange minkhaller, der opføres i tilknytning til de eksisterende minkhaller.
Der tillades desuden udbringning af husdyrgødning på 35,1 ha dyrkningsarealer.
Miljøtilladelsen er givet i henhold til § 10 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med senere ændringer.
Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den 18. marts 2014.
Klagevejledning
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan, inden 4
uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 15. april 2014 kl. 15.00 påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig
interesse i sagen.
En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400
København NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling,
Nørrevoldgade 9, Nyborg eller pr. mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, som videresender
klagen sammen med sagens akter.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves
af Natur- og Miljøklagenævnet. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis
klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Jf. husdyrgodkendelseslovens §81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning,
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt.
udnyttelse af tilladelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen,
sker på eget ansvar.
Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens §90.
En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

