
 

 

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af husdyrbruget og meddelel-
se af påbud, der er relevante for den fortsatte drift, Fogderupvej 19, 6372 

Bylderup-Bov 
 
Aabenraa Kommunes Team Miljø ophæver den eksisterende miljøgodkendelse på hus-
dyrbruget Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov jf. bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed1 § 65 stk. 3, da produktionen er kommet under størrelseskriteriet for 
miljøgodkendelse. 
 
Produktionstilladelsen på Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov er fastsat til maksimalt: 

89,52 DE i årsopdræt (149,5 årsopdræt 21,8-26,7 mdr.) 
0,09 DE i prod. tyrekalve (8 stk. tyrekalve 43,9-52,7 mdr.) 
Svarende til 89,61 DE i nugældende omregningsfaktorer2. 

   
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. 
 

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed  
2 Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage 
m.v. 
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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 9. februar 2016 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 8. marts 2016, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lene Kragh Møller 
Miljøsagsbehandler 
 
 
 






























