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Afgørelsen
Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til skift mellem dyretyper på Todbølvej 20, 7700 Thisted.
Det fremtidige tilladte dyrehold på ejendommen er herefter:
Dyreart/type

Antal dyr

Vægtgrænser/aldersgrænser

Slagtesvin

5990

30-126 kg

Der tillades en produktion på 5990 slagtesvin fra 30-126 kg.
På grundlag af de, i sagen, foreliggende oplysninger har Thisted Kommune truffet afgørelse om, at det
anmeldte skift mellem dyretyper, ikke forudsætter en tilladelse eller godkendelse i henhold til §§ 16 a
eller 16 b i Husdyrbrugloven. Det anmeldte kan således bringes til udførelse.
Afgørelsen gælder kun for det anmeldte dyrehold. Der må ikke ske godkendelsespligtige ændringer i
eksisterende stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

Retsvirkning
Afgørelsen er meddelt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 (BEK nr. 2225 af
27/11/2021).
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt (se
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53).
En afgørelse der ikke vedrører byggeri anses for udnyttet, når det, der er meldt tilladelse til, faktisk er
afsluttet (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2).

På vegne af Thisted Kommune,
Mads Bech-Hansen
Landbrugssagsbehandler
Landbrug og Natur
Hurup, den 28. juli 2022
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Offentliggørelse
Partshøring
Denne anmeldelse har været sendt i partshøring, da det vurderes, at der er parter med væsentlig
individuel interesse i sagens udfald. Dette begrundes med at ejer og ansøger af ejendommen ikke er
samme virksomhed.
Følgende er hørt:
• Henning Skårup
Todbølvej 20
7700 Thisted
• Leif Gravesen
Klatmøllvej 27
7700 Thisted
Der er ikke indkommet nogen høringssvar.
Offentliggørelse
Nedenstående er orienteret om afgørelsen:
• Henning Skårup (Ejer)
• Leif Gravesen (Ansøger)
• Mie S. Lyhne (ansøgers konsulent)
•

Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling

•

husdyr@ecocouncil.dk – Det Økologiske Råd

•

natur@dof.dk – Dansk Ornitologisk Forening

•

thisted@dof.dk – DOF Nordvestjylland

•

fr@friluftsraadet.dk – Friluftsrådet

Annoncering
Tilladelsen offentliggøres den 28. juli 2022 på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk.
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Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, og kan ifølge
husdyrbruglovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage
via Klageportalen, som du finder via linket https://kpo.naevneneshus.dk, hvor du logger på med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Thisted Kommune. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret,
regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagefristen udløber den 25. august 2022.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens
virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer
med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
En klage over afgørelsen har jf. husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, med mindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis
ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge husdyrbruglovens § 90 ske inden 6
måneder fra modtagelsen af dette brev.
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Anmeldelsens omfang
Thisted kommune har den 1. juli 2022 modtaget en anmeldelse om skift mellem dyretyper efter
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.
Det anmeldte ønskes foretaget på ejendommen beliggende på Todbølvej 20, 7700 Thisted.
Anmeldelsen gælder skift mellem dyretyper mere præcist vægtinterval for slagtesvin.
Det forventes, at ændringen gennemføres i 2022.
De konverterede dyr overgår til ny 6 års udnyttelsesfrist, såfremt at den bagvedliggende
godkendelse af dyreholdet er udnyttet fuldt ud. Det uberørte dyrehold i anmeldelsen følger
stadig den gamle tilladelses udnyttelsesfrist.
Anmeldelsen omfatter skift mellem dyretyper, som angivet i nedenstående tabel:
Dyreart/type

Antal
dyr

Dyreenheder
(DE)

Vægtgrænser/aldersgrænser

Nudrift
I alt

Slagtesvin

5109

243,04
243,04 *

30-140 kg

Ansøgt
I alt

Slagtesvin

5990

243,02
243,02 *

30-126 kg

* Ifølge § 15 stk. 9 skal omregningen mellem dyreenheder (DE) foretages i forhold til det tidspunkt, hvor der senest
er meddelt tilladelse, godkendelse mm. Der foreligger et skift mellem dyretyper fra 2020 og 2021. DE er beregnet
efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen BEK nr. 813 af 19/07/2004.

Der anmeldes en konvertering af 5109 slagtesvin fra 30-140 kg (243,04 DE) til 5990 slagtesvin fra 30-126
kg (243,02 DE).
Det samlede tilladte dyrehold er herefter:
Dyreart/type
Antal dyr Vægtgrænser/aldersgrænser
Slagtesvin

5990

30-126 kg

DE
243,02

Der vil ikke ske yderligere ændringer eller udvidelse i dyreholdet i forbindelse med ovenstående
anmeldelse. Der foretages ikke godkendelsespligtige ændringer i staldindretningen, ligesom der ikke vil
være nogen ændring i gødningsopbevaringsanlæg.

Sagens grundlag
Thisted Kommune har modtaget oplysninger i www.husdyrgodkendelse.dk, samt over mail. Der søges
om skift mellem dyretyper, med konvertering af vægtinterval for slagtesvin.
Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:
• Anmeldelse af 1. juli 2022
• Ansøgningsskema (skema nr. 235633) i www.husdyrgodkendelse.dk
• Supplerende oplysninger indsendt den 6. juli 2022
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Vurdering af det ansøgte
Ændring i vægtinterval for slagtesvin overholder kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk.
8, idet antal dyreenheder er de samme ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på det tidspunkt,
hvor produktionen blev godkendt.
Ændringerne sker i en eksisterende slagtesvineproduktion, hvor der ikke foretages godkendelsespligtige
ændringer i bygninger eller gødningsopbevaringsanlæg.
Thisted Kommune vurderer samlet, at det anmeldte overholder de nævnte betingelser i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 og derfor ikke er omfattet af godkendelsespligt.
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