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Tillæg til miljøgodkendelse på svinebruget, Tuerne 5, Udbyneder, 8970 Havndal
Randers Kommune har den 29. juli 2013 modtaget anmodning om forlængelse af
udnyttelsesfristen for miljøgodkendelse af 7. september 2011 på Tuerne 5, Udbyneder, 8970 Havndal.
Randers Kommune godkender i henhold til Husdyrlovens § 12 stk. 3, at udnyttelsesfristen i miljøgodkendelsen ændres fra den 7. september 2013 til den 7. september
2014.
Ved udnyttelse af godkendelsen forstås, at byggeriet er opført inden fristen, eller at
der er indgået bindende aftale med entreprenør eller håndværker om bygge- og anlægsarbejder, og at byggeriet færdiggøres inden for et år herefter.
Oplysninger
Miljøgodkendelsen fra den 7. september 2011 omfatter etablering af 2 stalde, gyllebeholder på ca. 4.000 m³, 2 siloer og udvidelse af eksisterende foderlade. Desuden
omfatter den en udvidelse af husdyrproduktionen fra 8.745 slagtesvin(30 - 102 kg) til
16.686 slagtesvin(30 – 107 kg).
Det er oplyst, at etablering af gyllebeholderen er påbegyndt. Pga. konsekvenserne af
Jutland Meats konkurs og efterfølgende retssag er likviditeten forbigående presset.
Der er således søgt om at færdiggøre projektet inden for de næste 5 år – til den 7.
september 2018.
Vurdering
Ifølge Husdyrlovens1 § 33 stk. 1 bør fristen til at udnytte godkendelsen normalt ikke
fastsættes til senere end 2 år fra meddelelsens dato. Desuden bør fristen for en etapevis udnyttelse af godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse.
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Lov nr. 1572 af den 17. september 2012 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det er Randers Kommunes vurdering, at en frist til den 7. september 2018 – 7 år fra
meddelelsestidspunktet - til fuldførelse af projektet ligger uden for rammerne af
Husdyrloven.
Skal fristen forlænges ud over de 2 år, kan dette kun ske rent undtagelsesvist og med
særlig begrundelse.
Randers Kommune kan forlænge fristen, hvis der fx opstår forhold som landmanden
ikke selv er skyld i eller ikke var kendt på tidpunktet for godkendelsens udstedelse, og
der i øvrigt vises interesse i at realisere projektet.
Det er Randers Kommunes vurdering, at der er tale om særlige omstændigheder
omkring konkursboet af svineslagteriet, der gør, at udnyttelsesfristen kan forlænges
med ét år.
Partshøring
Der er ikke foretaget partshøring af naboer, da det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. Husdyrlovens § 56 stk. 2.
Offentliggørelse
Ansøgningen har ikke været offentliggjort, idet der er tale om en godkendelse efter
Husdyrlovens § 12 stk. 3, og ændringen vurderes at være uden væsentlig virkning på
miljøet.
Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Randers Onsdag den 4. september
2013, som er tillægsgodkendelsens dato.
Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:
Miljøkonsulenten, Martin Skovbo Hansen, miljoekonsulenten@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnranderssager@dn.dk
DN lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
Danmarks Sportfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
DOF Randers, Lars Tom-Petersen, Niels Ebbesens Vej 58, 8920 Randers, randers@dof.dk
Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, midt@sst.dk
Klagevejledning
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato.
Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i
sagens udfald, som nævnt i husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87. Eventuel klage stiles til
Natur- og Miljøklagenævnet, men skal sendes som e-mail til landbrug@randers.dk
eller til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, som sender den videre med

sagens øvrige oplysninger. Klagen skal være Randers Kommune i hænde senest den
2. oktober 2013 kl. 15.00.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Naturog Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Randers Kommune. Klager
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. 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 gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk, hvor der også findes oplysninger om tilbagebetaling af gebyret.
En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at godkendelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller
ophæve godkendelsen.
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter godkendelsens dato.
Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

