
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Afgørelse om ændret vægt af slagtesvin ikke 
omfatter af husdyrbruglovens § 16. 

 
Skanderborg Kommune har 26. marts 2022 modtaget en 
anmeldelse efter § 15, stk. 8 og 9 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Anmeldelsen omhandler ejendommen på Blegindvej 83, 8362 
Hørning, hvor der søges om ændret vægt af slagtesvin, 
da slagtevægten på grisene er steget betydeligt siden den 
nuværende, lovlige produktion blev VVM-screenet i 2003. 
 
Afgørelse om ændret vægt af slagtegrise 

Skanderborg Kommune meddeler hermed, at forøgelse af 
slagtevægten samtidig med reduktion af antal producerede grise, 
jf. tabel 1 ikke forudsætter tilladelse eller godkendelse i henhold til 
§ 16 Husdyrbrugloven, når produktionen i tabel 1 overholdes. 
 
Baggrund  

Den eksisterende lovlige produktion blev screenet af Århus Amt i 
2003. Her blev vurderet at dengang, at ansøgte produktion på 
5.000 slagtesvin, 30-100 kg, svarende til 138,9 DE ikke krævede 
en VVM-vurdering. 
 
Der har ikke været foretaget vurdering af ændringer af 
produktionen siden. 
 
Kommunes vurdering 

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 8 fremgår, at 
ved ændringer i alder og vægt i samme dyretype, må antallet af 
dyreenheder ikke øges. 
Af stk. 9 fremgår, at den omregningsfaktor, som var gældende på 
det tidspunkt, hvor produktionen blev vurderet, skal anvendes. 
 
I dette tilfælde er det omregningsfaktoren fra 
husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 2002, som var gældende i 
2003, se bilag 1. 
 
I tabel 1 fremgår den lovlige produktion, og hvad den lovlige 
produktion kan ændres til i forskellige vægtklasser. 
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Den lovlige produktion kan herefter være én af linjerne i tabel 1, afhængig af hvilken 
indgangsvægt grisene kommer med, og hvilken afgangsvægt (levende) grisene leveres ved. 
 
Tabel 1 Beregning af hvor mange slagtesvin der kan produceres, når vægt-intervallerne ændres i forhold til den 
lovlige produktion. Beregningen tager udgangspunkt i husdyrgødningsbekendtgørelsen gældende i 2003 

Indgangsvægt Udgangsvægt Max antal producerede slagtesvin/år 
30 100 5.000 – den lovlige produktion fra 2003 
30 111 4.171, eller 
32 111 4.235, eller 
30 118 3.774, eller 
32 118 3.826, eller 
30 124 3.490, eller 
32 124 3.534, eller 

 
 
Offentliggørelse 

Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger og ansøgers konsulent d. 3. maj 
2022. 
 
Da den anmeldte ændring af produktionen foregår i den eksisterende stald og den samlede 
produktion ikke stiger, er det Skanderborg Kommunes vurdering, at forholdet er af 
underordnet betydning for naboerne, som derfor ikke er blevet særskilt orienteret om 
anmeldelsen, jf. 38, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Afgørelsen offentliggøres på Skanderborg kommunes hjemmeside d. 19. maj 2022. 

Klagevejledning 
Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. 
Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest d. 16. juni 2022. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-ID/MIT-
id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal 
du betale et gebyr.  
  
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 den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse 
af afgørelsen i klageperioden, og mens en eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 
2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 
3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har 
indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 
dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for 
eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Ifølge § 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et 
eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
Følgende kan klage: 
Ansøger, miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en 
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, 
som angivet i §§ 85-87 i Husdyrgodkendelsesloven. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Miljøkonsulenten /Martin Skovbo Hansen 
 
Navn E-mail 
Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning 
Nord trnord@stps.dk 
Det Økologiske Råd husdyr@ecocouncil.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg 
lokalgruppe skanderborg@dof.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk  

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Irene Paulsen 
Miljømedarbejder 
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Bilag 1 
Klip fra Husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 604 af 15. juli 2002 
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: 
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse 
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter 
vores databeskyttelsesrådgiver. 


