
 

 

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og med-
delelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø ophæver den eksisterende miljøgodkendelse på hus-
dyrbruget Hovslundvej 15, 6230 Rødekro jf. bekendtgørelse om godkendelse af liste-
virksomhed § 59 stk. 3, da produktionen pga. ændrede dyreenhedsomregningsfakto-
rer for slagtesvin er kommet under størrelseskriteriet for miljøgodkendelse. 
 
Produktionstilladelsen på Hovslundvej 15, 6230 Rødekro fastsættes ved påbud til:  
 

• 8.145 slagtesvin 32-107 kg svarende til 208,85 DE (2015-tal) og maks. 1.950 
stipladser. 

   
Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages af: 
 

• Afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald, klageberettigede myndigheder og landsdækkende og lokale for-
eninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedfor-
mål.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 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 sen-
des 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 kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
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 frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-
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ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 8. december 2015 på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 5. januar 
2016, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
 
Den 4. december 2015 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Byg, Natur & Miljø 
Dir.tlf. 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 

 



 

 

Afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelse af husdyrbruget og meddelelse 
af påbud, der er relevante for den fortsatte drift 

 
Afgørelse 
Den eksisterende miljøgodkendelse af 16. august 2006 på Hovslundvej 15, 6230 Rø-
dekro ophæves jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed1 § 59 stk. 3.  
 
Produktionstilladelsen på Hovslundvej 15, 6230 Rødekro fastsættes som et påbud ef-
ter § 42 i miljøbeskyttelsesloven2. Der meddeles påbud om en produktionstilladelse 
på: 

1. 8.145 slagtesvin 32-107 kg svarende til 208,85 DE (2015-tal)3 og maks. 
1.950 stipladser. 

 
Desuden fastsættes de vilkår fra miljøgodkendelsen, der er relevante for den fortsatte 
drift. Vilkårene fastsættes som påbud efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårenes 
ordlyd er ændrede, så de er konkrete og i øvrigt passer til nutidige forhold. Miljøgod-
kendelsens vilkårsnummer står i parentes til sidst i det nye påbud. Der meddeles på-
bud om at: 
 

2. Udenomsarealerne skal vedligeholdes og holdes i ryddelig stand, så mulig-
hed for rottetilhold og gener for omgivelserne i øvrigt minimeres. (33) 

3. Overalt på ejendommen skal der foretages effektiv fluebekæmpelse som 
minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer herom 
fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.(34) 

4. Der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sik-
res, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer 
holdes rene. (35) 

5. Der kan meddeles krav om støv- og lugtbegrænsende foranstaltninger, hvis 

                                           
1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek. nr. 669 af 18. juni 2014) 
2Lov om miljøbeskyttelse (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015)  
3 Udregnet efter afsnit H i bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v.  
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gener ved de nærmeste naboer efter tilsynsmyndighedens vurdering viser sig 
at være uacceptable og væsentlige.(36) 

 
Såfremt du planlægger, at ændre eller udvide husdyrbruget, skal du indsende ansøg-
ning/anmeldelse til Aabenraa Kommune. 
 
Redegørelse 
Husdyrbruget på Hovslundvej 15, 6230 Rødekro har en miljøgodkendelse dateret den 
16. august 2006. Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt – 
dog første gang når der er forløbet 8 år – have taget deres miljøgodkendelse op til 
revurdering, jf. § 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen4. 
 
Aabenraa Kommune har derfor sendt en orientering til dig den 4. marts 2015 om, at 
miljøgodkendelsen skal revurderes. Den 13. april 2015 har kommunen gjort dig op-
mærksom på, at du i stedet for at få miljøgodkendelsen revurderet kan vælge at få 
den ophævet, da ejendommen på grund af ændrede omregningsfaktorer for slagtesvin 
er kommet under størrelseskriteriet for IE- virksomhed.  
 
Du har den 29. juni 2015 meddelt, at du ønsker at få miljøgodkendelsen ophævet, 
hvorefter husdyrbruget fremover udelukkende vil blive reguleret efter produktionstilla-
delsen og de nationale regler, samt de vilkår fra miljøgodkendelsen, der er relevante 
for den fortsatte drift. 
 
Aabenraa Kommune har sendt varsel om påbud om ophævelse af husdyrbrugets mil-
jøgodkendelse og varsel om påbud af vilkår, der er relevante for husdyrbrugets fort-
satte drift i høring hos dig i perioden 17. november 2015 til 1. december 2015. Du 
fremsendte ingen bemærkninger til påbuddene.  
 
Aabenraa Kommunes vurdering  
Miljøgodkendelsens produktionstilladelse var på 8.715 slagtesvin 30-102 kg og 1.950 
stipladser, hvilket i 2006 svarede til 249,00 DE. Efter nugældende dyreenhedsomreg-
ningsfaktorer (2015) svarer det til 208,85 DE. Af de seneste 3 års gødningsregnskaber 
fremgår det, at miljøgodkendelsen er udnyttet.  
 
Produktionen ligger ikke længere over IE-grænsen pga. ændrede DE-beregninger. IE-
grænsen for slagtesvin er 210 DE eller 2.000 stipladser. Kommunen har derfor ikke 
pligt til at revurdere miljøgodkendelsen; men godkendelsen bevarer sin gyldighed, 
hvilket betyder, at alle vilkår til enhver tid skal overholdes sammen med de nationale 
regler.  
 
Aabenraa Kommune har vurderet vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse. De 
fleste vilkår er omfattet af generel lovgivning, og de vil derfor være gældende for hus-
dyrbruget, selvom miljøgodkendelsen ophæves.  

                                           
4 Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 
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Der er stillet vilkår til forurening og gener fra husdyrbruget, der skal sikre at husdyr-
bruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforene-
lig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at disse vilkår skal 
fortsætte. 
  
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at den eksisterende miljøgodkendelse kan op-
hæves på de ovenfor nævnte påbud om produktionstilladelse og om at mindske gener 
fra husdyrbruget. Herefter gælder det, at hvis produktionstilladelsen ikke har været 
helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendel-
sen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.       
 
Klagevejledning 
Afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelse kan påklages jf. lovbekendtgørelse nr. 
1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 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 sen-
des 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 kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
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 frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-
ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 8. december 2015 på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 5. januar 
2016, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger 
om klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald, klageberettigede myndigheder og landsdækkende og lokale for-
eninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedfor-
mål.  
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Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørel-
sen er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Team Miljø & Team Natur. 
 
Varsel om påbud om ophævelse af husdyrbrugets miljøgodkendelse og varsel om på-
bud af vilkår, der er relevante for den fortsatte drift er blevet sendt til kommentering i 
2 uger enten pr. brev eller pr. E-mail til nedenstående: 
 

• Ejer Henning Sørensen, Hovslundvej 15, 6230 Rødekro 
• Chefkonsulent Rikke Kyhn, LandbrugsrådgivningSyd, rky@lrs.dk  

 
Afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelse og meddelelse af påbud, der er relevante 
for den fortsatte drift er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående.  
 

• Ejer Henning Sørensen, Hovslundvej 15, 6230 Rødekro, gammelgaardhovs-
lund@gmail.com  

• Chefkonsulent Rikke Kyhn, LandbrugsrådgivningSyd, rky@lrs.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 
 
Den 4. december 2015 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Byg, Natur & Miljø 
Dir.tlf. 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
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