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Tillæg til miljøgodkendelse på Noldevej 29, 6372 Bylderup - Bov 
 
Ansøgning 

 
Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om forlængelse af udnyttelsesfristen på 
Noldevej 29, 6372 Bylderup – Bov. Begrundelsen for ansøgningen er, at besætningen er 
blevet inficeret med salmonella, og at der derfor er iværksat et saneringsprogram. Det er 
ikke muligt at udvide besætningen samtidig med, at der saneres. 
 
Afgørelse 
 
Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen. 
 
Kommunens begrundelse for afgørelsen 

Årsagen til, at ansøger ikke kan nå at udnytte godkendelsen inden for den meddelte frist, er et 
forhold, som ansøger ikke selv er skyld i, og som ikke var til stede på tidspunktet for 
godkendelsens udstedelse. Med fristforlængelsen vurderer Kommunen, at ansøger har en 
realistisk mulighed for at udnytte godkendelsen inden for den nye frist.  

 
Afgørelsen med klagevejledning kan ses nedenfor. 
 
 
Venlig hilsen 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
Dir.tlf.. 73767480 
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Tillæg til miljøgodkendelsen på Noldevej 29, 6372 Bylderup-Bov i henhold til § 

12 stk. 3 i Husdyrloven1 
 
 

Indledning 
 
Husdyrbruget på Noldevej 29, 6372 Bylderup – Bov fik den 28. september 2010 meddelt 
miljøgodkendelse i henhold til § 12 stk. 2 i Husdyrloven til ændring og udvidelse af 
kvægbruget.  
 
 
Ansøgning om forlængelse af udnyttelsesfrist 
 

Den 8. maj 2012 har Aabenraa Kommune modtaget en ansøgning om forlængelse af 
udnyttelsesfristen. 
 
Ansøger oplyser: 
 
”Årsagen til ønsket om fristforlængelsen skyldes, at det tager længere tid end forventet at udvide 
besætningen, som skal opbygges af egen avl. 
 
Besætningen er blevet inficeret med Salmonella og er derfor er i Salmonella Status 2. Såfremt 
besætningen udvides er der stor sandsynlighed for, at et større antal dyr i besætningen smittes 
med salmonella. Salmonella vil betyde nedsat produktion af både mælk og kød, især i en periode 
umiddelbart efter inficering. Dette vil betyde i et reduceret driftsresultat fra mælkeproduktionen. 
Det er derfor nødvendigt, at salmonellaen saneres væk inden udvidelsen af besætningen. Der er 
iværksat et saneringsprogram, som løbende reducerer omfanget af salmonella. En fuldstændig 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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sanering vil dog kræve, at programmet følges i 3-5 år inden salmonellaen er fuldstændig 
udryddet. 

I 2010 og 2011 har der været problemer med reproduktion i besætningen. Dette betyder, at der 
er væsentligt færre kvier til indsættelse i kostald i 2012 og 2013 end forventet. Det var planlagt, 
at en del af besætningsudvidelsen skulle forgå med egne kvier. Den udvidelse med egne kvier 
bliver ikke mulig før tidligst i 2014. Med denne strategi forventes besætningen på Noldevej 29 at 
være oppe på det miljøgodkendte niveau i løbet af to år”.  

 

Afgørelse  

Aabenraa Kommune imødekommer jeres ansøgning om forlængelse af udnyttelsesfristen. 
Afgørelsen træffes efter § 12 stk. 3 i Husdyrloven.  

Der blev den 28. september 2010 meddelt miljøgodkendelse til at lade udvidelsen foregå i 2 
etaper jfr. 14 og § 33 stk. 2 i Husdyrloven. 

Etape 1 ville være på op til 2 år. I denne etape skulle der indgås aftaler med entreprenører, og 
der skulle bygges. 

Etape 2 skulle vare i op til 5 år regnet godkendelsesdatoen. I etape 2 skulle udvidelsen af 
dyreholdet foregå.  
 
Ny frist for udnyttelse 
 

Vilkår 3 i miljøgodkendelsen af 28. september 2010 ændres til: 
 
Etape 1: Skal senest være udnyttet den 28. september 2013.  
 
Med udnyttet menes, at der skal være indgået en retlig bindende aftale med relevante 
håndværkere eller entreprenører om udførelse af  bygge - og anlægsarbejdet, herunder 
et tidspunkt for udførelsen2. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at 
den udnyttelse der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres uden 
ugrundet ophold3. 
 
Etape 2: Skal senest være udnyttet den 28. september 2016. 

I henhold til § 33 stk. 1 bortfalder miljøgodkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden udløbet af 
disse frister. 

                                                 
2 Husdyrbrugslovens § 33, stk. 1, blev ændret ved lov nr. 122 af 23. februar 2011 § 1 nr. 13, hvorved der som 4. pkt. i 
bestemmelsen blev tilføjet følgende:”Tilladelsen eller godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og 
anlægsarbejder” 
3 Miljøstyrelsens vejledningsmateriale til § 33 i Husdyrloven.  
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I henhold til § 33 stk. 3 i Husdyrloven gælder det, at hvis en godkendelse ikke har været helt 
eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet i de seneste 3 år. 

 

Kommunens begrundelse for afgørelsen 

Årsagen til, at ansøger ikke kan nå at udnytte godkendelsen inden for den meddelte frist, er et 
forhold, som ansøger ikke selv er skyld i, og som ikke var til stede på tidspunktet for 
godkendelsens udstedelse. Med fristforlængelsen vurderer Kommunen, at ansøger har en 
realistisk mulighed for at udnytte godkendelsen inden for den nye frist.  

 

Offentlighed 

Der har ikke været foretaget en høring af naboerne efter § 56 i Husdyrloven, da det ansøgte efter 
Kommunens skøn er af underordnet betydning for naboerne.   

Afgørelsen bliver offentligt annonceret i Aabenraa Ugeavis, og den bliver lagt på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside onsdag den 6. juni 2012. Afgørelsen bliver fremsendt til parter og 
klageberettigede, som beskrevet i klagevejledningen.  

 

Klagevejledning 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov 
om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af lovens § 
76 påklages til Natur – og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk, Aabenraa Kommune 
sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur - og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 6. juni 2012 i Aabenraa Ugeavis, Aabenraa. 
En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 4. juli 2012 
inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for 
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privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder. 
Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen fra Aabenraa Kommune. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klagen får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, 

Arbejderbevægelsens 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 ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til nedenstående: 
 

• Ansøger Angela og Kurt Andresen, Noldevej 29, 6372 Bylderup-Bov, 
ka@aabenraa.dk  

• Ansøgers rådgiver Marina Berndt Sønderjysk Landboforening, Billundvej 3, 6500 
Vojens, mmb@slf.dk   

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk   
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• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, info@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,nb@ferskvandsfiskeriforening.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskeren.dk 

  
 

Aabenraa den 31. maj 2012 
 

Venlig hilsen 
 
     
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
Dir. Tlf.. 73767480 
 
 
 
 


