Onsild Tømrer- Og Murerforretning - V/Claus Schmidt Christensen
Sparrehuse 5
9500 Hobro

Natur og Miljø
Sagsnummer:
09.17.44-P19-4-21
Sagsbehandler: Catrine Lyster Jeppesen
Telefon: 97113677

.

Dato: 23.11 2021

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 15 på
ejendommen Sparrehuse 5, 9500 Hobro.
Mariagerfjord Kommune har den 27. oktober 2021 modtaget din anmeldelse om skift mellem
dyretyper i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrbruget Sparrehuse 5,
9500 Hobro. Ejendommen tilhører Claus Schmidt Christensen, CVR 21552089.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene
for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at
naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de
landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i
Husdyrgodkendelse.dk skema 229807, version 2.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan
udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter
Husdyrbrugloven2.
Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.
Herunder fx byggetilladelser og lignende.

1

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 2256 af den 29. december
2020).
2
Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019).
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Høring
Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og nabo fra den
8. november 2021 til den 22. november 2021 hos:
 Ansøger: Claus Schmidt Christensen, Sparrehuse 5, 9500 Hobro
 Konsulent: Kristina Rasmussen Christensen, Agri Nord, krc@agrinord.dk
 Naboer m.m.
Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 27. december 2021.
Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Mariagerfjord Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis
Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen
videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet,
som herefter beslutter om, du kan fritages.
Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
naevneneshus.dk.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der
foreligger endelig afgørelse.
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Beskrivelse af projektet:
Anmeldelse vedr. skift mellem dyretyper
Claus Schmidt Christensen, som ejer og driver Sparrehuse 5, 9500 Hobro, ønsker et skift
mellem dyretyper for ejendommens svinebesætning i forhold til det godkendte dyrehold på
husdyrbruget.
Der ønskes et skift mellem dyretyper, således at der fremadrettet bliver tilladelse til en
ammekvægsbesætning, samt et mindre svinehold på ejendommen.
Der ønskes følgende skift mellem dyretyper:
Navn på dyretype
Nudrift/
ansøgt
Slagtesvin*
Slagtesvin
Ammekøer uden opdræt
Kvier og stude, tung race
Tyre, tung race
Avlstyre, tung race
Sum

Nudrift
Ansøgt
Nudrift
Ansøgt
Nudrift
Ansøgt
Nudrift
Ansøgt
Nudrift
Ansøgt
Nudrift
Ansøgt
Nudrift
Ansøgt

Antal dyr

2880
0
2420
10
0
16
0
17
0
70
0
1

Evt. vægt
(kg)/alder (mdr.)
Ind
Ud
30
102
30
102
30
117
0
27,5
60
400
-

Ændring alle produktioner

Antal
DE
82,88
0
69,64
0,36
0
8,42
0
5,80
0
19,76
0
0,47
152,52
34,81
-117,71

* Ejendommens nordligste stald ændres til maskinhus. Da der fremadrettet ikke vil være dyr i
bygningen. De 2880 slagtesvin fra dette staldafsnit indgår derfor ikke i skift mellem dyretyper.
I forbindelse med skift i dyretype fjernes spalterne i staldgulvene og gulvtypen ændres til
dybstrøelse.
Det tilladte dyrehold på ejendommen er herefter 10 slagtesvin (30-117 kg), 16
ammekøer (>600 kg), 17 kvier og stude (0-27,5 mdr.) og 70 tyre (60-400 kg.) i
dybstrøelsesstald, svarende til 34,81 DE.
Af bilag 1 fremgår de stalde hvor den ansøgte ændring sker.
Mariagerfjord Kommunes vurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene
for anmeldelse efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og det
vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at det
kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.
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Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:


Det er vurderet, at det anmeldte skift mellem dyretyper er erhvervsmæssigt
nødvendigt for landbrugsejendommen jf. § 15 stk. 1 i Bek. nr. 2256 af 29.
december 2020.



Ved skift mellem dyretyper skal antal dyreenheder, som ændringen omfatter i
hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 procent.



Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af
dyreenheder ikke øges.



Ændringen kan gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde,
der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a og 16b i Husdyrbrugloven.



Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-8, foretages
ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen
blev tilladt, godkendt m.v.

Samlet vurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene
for anmeldelse efter § 15 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at
naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de
landskabelige værdier tilsidesættes.
Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan
udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter
Husdyrbrugloven.
Udnyttelse
Denne afgørelse betragtes som påbegyndt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste
instans.
Kontinuitet
Hvis tilladelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været
driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del
af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.
Udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været
driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal
produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre
relevante krav.
Offentliggørelse
Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og Digital
MiljøAdministration den 26. november 2021.
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Venlig hilsen

Catrine Lyster Jeppesen

Kvalitetssikret af: Jannik Mørk Skovgaard Lauritzen, biolog, Mariagerfjord Kommune

Bilag
Bilag 1:
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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger
Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi
behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse
om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne
af ansøgning, men vil følge af:
 Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven, Straffeloven, Lov om retssikkerhed,
Jordforureningsloven, Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Forvaltningsloven,
Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.


Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven §
11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt
af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter
eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del
af sagsbehandlingen. Dette gør sig fx gældende, når du indsender høringssvar. Her kan din
adresse og mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til
kommunens byråd og politiske udvalg.
Hvor kommer dine personoplysninger fra?
Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret, CVR-registret og det Centrale
HusdyrbrugsRegister (CHR).
Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på
sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe
oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine
personoplysninger.
Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig,
desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori
sagen er afsluttet.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
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Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til
direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi
har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
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Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

Side 8 af 8

