
 

 

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Årupgård, Årup Skovvej 60, 
6200 Aabenraa 
 
Aabenraa Kommunes Team Natur har den 2. september 2016 meddelt Tillæg nr. 1 
til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Årupgård, Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, 
matr.nr. 47 Stubbæk, Ensted m.fl., jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven1. 
 
Vilkår 61 ændres.  
Det vil sige der skal ikke længere være vedvarende græs i den nordligste del af 
mark 54-0 ind mod Årup Skov.  
I stedet skal der etableres en vold mellem marken og skoven. Volden skal være 1 
meter høj og 150 meter lang. Volden skal tilbageholde overfladevand indeholdende 
lerpartikler og næringsstoffer, så en forurening af Karpedam undgås. 
 
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er 

berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejder-

bevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87. 

 
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 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 13. maj 2016 af lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring 
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sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med beta-
lingskort 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 fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videre-
sender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag, den 13. september 2016 på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 
11. oktober 2016, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til godkendelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Ketelsen 
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 1 af husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa. 

Afgørelsen træffes i medfør af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse 
nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug med senere ændring. 

 
Afgørelsesdato: 2. september 2016 
 
Ansøger: Martin Lambert Pedersen, Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa 
 
Mobilnummer: 20 33 06 48 
 
E-mail:  mlp@dynagro.dk 
 
Ejer af ejendommen: Stokager A/S, Telggårdsvej 20g, 6622 Bække 
 
Kontaktperson: Medejer af Dynagro Sohold P/S, Martin Lambert Pedersen, Ki-

elsbjergvej 12, 6200 Aabenraa 
 
Husdyrbrugets navn: Årupgård 
 
Ejendomsnr.: 58000016807 
 
Matr.nr. og ejerlav: 47, Stubbæk, Ensted m.fl. 
 
CVR nr.:  36054336 
 
CVR/p nr.:  12194390 
 
CHR nr.:  84268 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Barsmark Bygade 225, 6200 Aabenraa (Dynagro Sohold P/S, 

CHR nr. 48328) 
Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa (Dynagro Svineproduktion 
I/S, CHR nr. 18734) 
Tranholmvej 4, 6200 Aabenraa (Dynagro Svineproduktion I/S, 
CHR nr. 47757) 
Bredbjergvej 1, 6200 Aabenraa (Dynagro Svineproduktion I/S, 
CHR. nr. 47758) 
Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa (Dynagro Svineproduktion 
I/S, CHR nr. 77348) 
Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa (Dynagro Svineproduk-
tion I/S, CHR nr. 95092) 

 
Miljørådgiver: Ingen 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, natur: Tina Hjørne 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller   
 
Sagsnr:  16/23486, dok. 24 
 
Høringer:  Ingen 
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Tidligere afgørelser efter husdyrbrugloven: 
• 29. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af hus-

dyrbruget, jf. § 12, stk. 2 
• 17. december 2015 afgørelse om ikke godkendelsespligt  
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse 

Aabenraa Kommune modtog den 17. juni 2016 en ansøgning om ændring af vilkår nr. 61 
i miljøgodkendelse af Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa meddelt den 29. september 2010. 
Ansøgningen er indsendt af Martin Lambert Petersen, Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa, 
medejer af Dynagro Stokager A/S. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 17. juni 2016, seneste version af ansøgning er med 
skema nr. 89562, version 1 indsendt til Aabenraa Kommune og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 20. juni 2016. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 29. september 2010 efter husdyrbruglovens § 12, 
stk. 2. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Ændringer 
Dyreholdet samt stald- og gødningsopbevaringsanlægget på husdyrbruget på Årup Skov-
vej 60, 6200 Aabenraa udvides eller ændres ikke. 
 
Tillægget til miljøgodkendelsen vedrører alene en ændring af vilkår 61 i miljøgodkendel-
sen meddelt den 29. september 2010 til husdyrbruget på Årup Skovvej 60, 6200 Aaben-
raa.  
 
Vurdering 
Dette tillæg nr. 1 omhandler kun ændring af vilkår 61, som omhandler markdriften af et 
enkelt udbringningsareal, mark nr. 54-0. 
 
Aabenraa Kommunen vurderer, at ændringerne ikke tilsidesætter eller ændre de vurde-
ringer, som er foretaget i miljøgodkendelsen om, at husdyrbruget har truffet de nødven-
dige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg 
og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, 
at ændringerne kan gennemføres uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vil-
kåret i dette tillæg nr. 1 overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt tillæg nr. 1 af den ansøgte ændring af husdyrbruget 
Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa. 

1.3 Offentlighed 

Ansøgningen har ikke været offentligt annonceret, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven, da 
Aabenraa Kommune har vurderet, at ændringen af vilkår 61 ikke kan medføre en væ-
sentlig påvirkning på miljøet. 
 
Naboerne har ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, jf. § 56, stk. 1 i husdyr-
brugloven, da Aabenraa Kommune har vurderet, at ændring af vilkår 61 er af underord-
net betydning for naboerne. 
 
Naboerne er ikke blevet gjort bekendt med ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
vurderet, at ændringen ikke er til ugunst for naboerne og ikke er af væsentlig betydning 
for sagens afgørelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven1. 
 
Udkastet til afgørelse blev den 25. august 2016 sendt til Martin Lambert Pedersen med 
oplysning om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven, jf. 

                                           
1 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven 
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§ 22 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. Der var en frist på 2 uger til at fremsende 
en udtalelse. 
 
Det meddelte tillæg nr. 1 bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemme-
side tirsdag den 13. september 2016. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede, 
der er listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 

Aabenraa Kommunes Team Natur meddeler tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse i henhold til 
§ 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug med senere ændring til ændring af vilkår 61 i Årup Skovvej 60’s miljøgod-
kendelse. 
 
Afgørelsen vedrører alene vilkår 61. 
 
Det skal oplyses, at dette tillæg nr. 1 ikke omfatter byggetilladelser eller andre tilladel-
ser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 1 meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljø-

godkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændring og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Tillæg nr. 1 gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af hus-
dyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

• overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor 
og nitrat 

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
• heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, 

artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddel-
bart op til husdyrbrugets arealer, og 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
Den 2. september 2016 
 

 
Tina Hjørne 
Biolog 
 
Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Natur 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 

                                           
2 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godken-
delse m.v. af husdyrbrug 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 

 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 89562, version 1 genereret og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 20. juni 2016 og med de vilkår, der frem-
går af miljøgodkendelsen og tillæg nr. 1. 

 
Beskyttet natur 
Vilkår 61 i miljøgodkendelsen fra 29. september 2010 ændres til: 

61. Der skal etableres en vold i nordenden af mark 54-0 (matr. nr. 986 Stub-
bæk, Ensted) ind mod Årup Skov. Volden skal være 150 meter lang og 1 
meter høj, jf. den røde streg på kortbilaget herunder. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet produktion, der er større end 250 dyreenheder (DE). Det har 
ikke aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Husdyrbruget er om-
fattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug med senere ændring. Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra den 29. sep-
tember 2010. Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbru-
get. 
 
Dette tillæg nr. 1 ændrer vilkår 61. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillæg nr. 1 omfatter husdyrbruget, Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 
5800016807. Ejendommen ejes af Stokager A/S v/Søren Steno Hansen, Teglgårdsvej 
20G, 6633 Bække. Ved søgning på Dynagro i virk.dk fremkommer der 4 virksomheder: 
Dynagro Sohold P/S, Dynagro Svineproduktion I/S, Dyngro Markbrug I/S og Dynagro 
Komplementarselskab ApS. Det er Dynagro Sohold P/S der har dyr på Årup Skovvej 60, 
6200 Aabenraa, jf. CHR, samt et dyrehold på Barsmark Bygade 225, 6200 Aabenraa 
(CHR nr. 48328). Dynagro Sohold P/S har adresse på Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa.   
 
Ansøger driver endvidere ejendommene under selvskabet Dynagro Svineproduktion I/S, 
på Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa (CHR nr. 18734), Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa 
(CHR nr. 77348), Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa (CHR nr. 95092), Traneholmvej 
4, 6200 Aabenraa (CHR nr. 47757), Bredbjergvej 1, 6200 Aabenraa (CHR nr. 47758) og 
Barsmark Bygade 225, 6200 Aabenraa (CHR. 48328), der er ikke teknisk og forure-
ningsmæssigt forbindelser mellem ejendommene. Dynagro Svineproduktion I/P, Dynagro 
Markbrug I/S og Dynagro Komplementarselskab ApS har adresse på Kielsbjergvej 12, 
6200 Aabenraa.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 84268, og virk-
somheden Stokager A/S har CVR nr. er 34709572, og dyreholdet er tilknyttet CVR nr. 
36054336. 
 
Tillæg nr. 1 er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
89562 version 1, genereret og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 20. juni 
2016. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 

3.2 Meddelelsespligt 

Tillæg nr. 1 gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  

3.3 Gyldighed 
Vilkårene i dette tillæg nr. 1 skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tids-
punkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Tillæg nr. 1 anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt 
tillæg nr. 1 bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for udnyttel-
sen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, med-
mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
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3.4 Retsbeskyttelse 

Med dette tillæg nr. 1 følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i tillæg 
nr. 1. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 2. september 2024.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

• der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 
• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses 

ved godkendelsens meddelelse, eller 
• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendel-

sens meddelelse. 
 

Det samme er tilfældet, hvis: 
• der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der 

skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det 
medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten 
er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 

3.5 Revurdering 
Tillæg nr. 1 skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. 
år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der 
er forløbet 8 år regnet fra den 29. september 2010. Det er planlagt at foretage den første 
revurdering i 2018. 
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4  Beskyttet natur 
Redegørelse 
I miljøgodkendelsen fra 29. september 2010 er følgende beskrevet og vurderet i forhold 
til tilløb af overfladevand til Karpedam, der ligger i Årup Skov lige nord for mark 54-0: 
 
Nord for areal 54-0 og i tilknytning til Skovfogedbæk ligger en beskyttet karpedam i Årup 
Skov. Via overfladeafløb og dræn føres ler, jord og gødningsstoffer ud i et mindre vand-
hul beliggende i yderkanten af skoven, og herfra løber/siver vandet igennem et moseom-
råde og vandløb frem til karpedammen og videre til Aabenraa Fjord. Af amtets VVM-
afgørelse fra 1999 (j. nr. 8-50-11-545-1-98) fremgår det, at belastningen skal reduceres 
ved bl.a. at sænke terrænet på marken og frilægge drænet således, at der opstår et våd-
område til at tilbageholde en del af de forurenende stoffer. Ved besigtigelse i december 
2007 blev det konstateret, at forureningen fortsat finder sted, og de omtalte ændringer 
fremsat i VVM-afgørelsen ikke var blevet effektueret. På baggrund heraf er der i forbin-
delse med denne miljøgodkendelse foretaget en ny vurdering af, hvordan tilledning af 
næringsstoffer til Karpedammen reduceres fremover.  
 
Afløb fra areal 54-0 til Karpedam tager sit udspring ca. 200-300 meter inde på marken i 
lavningen, hvor vandet samles i en slugt fra øst mod vest og løber ned mod skoven og 
vandløbet, der fører til Karpedam. Afstrømning af ler og næringsstoffer kan reduceres 
ved, at de ca. 2,8 ha markareal i lavningen omlægges til vedvarende græs. Herudover er 
der indgået aftale om, at der anvendes reduceret jordbearbejdning på den nordlige del af 
areal 54-0 iht. faktablad A1: Driftsmæssige reguleringer (Årgang 1, 2010, Nr. A1, vers. 
1, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aar-
hus Universitet). 
 
I dette tillæg er der søgt om at ændre vilkår 61, så 2,8 ha af mark 54-0 ikke skal ligge i 
vedvarende græs. 
 
Ansøger har foreslået, at der i stedet for det vedvarende græs kan etableres en lav vold 
på 1 meters højde, således at overfladeafstrømning tilbageholdes ved kraftige regnskyl. 
Volden skal etableres langs med skovkanten i det lave område, hvor vandet ellers ville 
løbe fra marken ned til mosen i skoven og videre til Karpedam. 
 
Aabenraa Kommune har ved hjælp af GIS værktøjer beregnet, at der for at sikre, at 
overfladevandet ved kraftige regnskyl forhindres i at løbe direkte via marken til vandløb, 
mose og Karpedam, skal etableres en vold med dimensionerne 1 meter høj og 150 meter 
lang. Volden skal etableres, som det fremgår af nedenstående kort 1 og 2. 
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Kort 1. Terrænmodel og terrænsnit over området med markering af hvor dæmningen 
etableres. Terrænsnit er lavet i den sorte streg og vist på graf med terrænkote i venstre 
side. Rød markering er dæmning på ca. 150 meter med top i kote 48,5. Rød skravering 
viser det areal, som opsamlet vand vil udbredes på (ca. 3000 kvm.). 
 

 
Kort 2. Luftfoto med samme markeringer som ovenfor. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ved etablering af en vold med dimensionerne 1 meter 
høj og 150 meter lang vil overfladevandet ved kraftige regnskyl tilbageholdes, så forure-
ning af Karpedam med ler og næringsstoffer undgås. 
Herudover foretages der ikke andre ændringer i dette tillæg, som ændrer de vurderinger, 
der er foretaget i miljøgodkendelsen fra 29. september 2010.  
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5  Klagevejledning 
Tillæg nr. 1 er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med se-
nere ændringer og kan i medfør af lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenæv-
net. 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 sendes gennem Klage-
portalen 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 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 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Tillæg nr. 1 annonceres offentligt tirsdag, den 13. september 2016 på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 11. oktober 
2016, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning med mindre Natur – 
og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Team Natur. 
 
Afgørelsen er blevet sendt til nedenstående: 
 

• Ansøger og ejer af ejendommen Stokager A/S, Teglgårdsvej 20G, 6622 Bække, 
digital post, virksomhedens CVR nr.   

• Direktør i Stokager A/S, Klaus Josef Osterkamp, Markhauser Strasse 13 A, 49696 
Peheim, Tyskland 

• Bestyrelsesmedlem, Stokager A/S, Søren Steno Hansen, Teglgårdvej 20G, 6622 
Bække 
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• Part, Dynagro Sohold P/S, Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa, digital post, Virk-
somhedens CVR nr.  

• Medejer af Dynagro Sohold P/S, Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa, digital post, 
medejers CPR nr.  

• Medejer af Dynagro Sohold P/S, Brokbjergvej 14, 6200 Aabenraa, digital post, 
medejers CPR nr. 

• Medejer af Dynagro Sohold P/S, Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa, digital 
post, medejers CPR nr. 

• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings: dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
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6 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 godkendelse, skemanr. 89562, version 1, indsendt 

den 17. juni 2016 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 20. juni 2016 

2. Henvendelse fra den 13. juni 2016 (mail) 

 
 




























































