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20. november 2012
Tillæg til miljøgodkendelse på svinebruget Ørrildvej 7, 8990 Fårup
Randers Kommune har den 25. oktober 2012 modtaget anmodning om
forlængelse af udnyttelsesfristen for miljøgodkendelse af 2. december 2009 på
ovennævnte ejendom.
Randers Kommune godkender i henhold til Husdyrlovens § 12 stk. 3, at
udnyttelsesfristen i miljøgodkendelsen ændres fra den 2. december 2012 til den
2. december 2013.
Ved udnyttelse af godkendelsen forstås, at der er indgået bindende aftale med
entreprenør eller håndværker om bygge- og anlægsarbejder, og byggeriet
færdiggøres indenfor et år.
Vurdering
Ved afgørelsen lægger Randers kommune afgørende vægt på, at en del af
miljøgodkendelsen allerede er udnyttet, og at ansøger er i gang med afklaringer
om finansiering af den resterende del af projektet. Det tillægges vægt, at ansøger
har vist interesse for at realisere projektet indenfor den tidligere fastsatte
udnyttelsesfrist.
Herudover tillægges afgørende vægt, at en forlængelse af udnyttelsesfristen med
ét år ikke vurderes at indebære forøget forurening eller andre virkninger på
miljøet. I den forbindelse bemærkes, at bortfald af miljøgodkendelsen og dermed
gennemførelse af en helt ny ansøgningsprocedure ikke vurderes at stå mål med
miljøgevinsten.
På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune samlet, at der er tale
om særlige omstændigheder, der gør, at udnyttelsesfristen kan forlænges med èt
år.
Partshøring
Der er ikke foretaget partshøring af naboer, idet det ansøgte skønnes at være af
underordnet betydning for naboer, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 56, stk. 2.
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Offentliggørelse af tillægsgodkendelsen
Ansøgningen har ikke været offentliggjort, idet der er tale om en godkendelse
efter Husdyrlovens § 12 stk. 3, og ændringen vurderes at være uden væsentlig
påvirkning på miljøet.
Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Randers Onsdag den 28.
november 2012, som er tillægsgodkendelsens dato.
Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:
Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, 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 Ebbesensvej 58, 8900 Randers,
randers@dof.dk
Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, midt@sst.dk,
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
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 indsendes
pr. e-mail til landbrug@randers.dk eller pr. brev til Randers Kommune,
Laksetorvet, 8900 Randers. Randers Kommune videresender klagen
sammen med sagens øvrige oplysninger. Klagen skal være Randers
Kommune i hænde senest den 3. januar 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 Natur- og 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
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der også findes oplysninger om tilbagebetaling af gebyret.
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at
godkendelsen kan tages i brug fra godkendelsens dato, 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

Freddy Fisker Sørensen
Biolog
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