Partshøring vedr. miljøgodkendelse af husdyrbruget på Stakrogevej 89,
7260 Sønder Omme

Dato: 13-07-2021

Teknik og Miljø

Ejeren af husdyrbruget på Stakrogevej 89, Sønder Omme har ansøgt Billund
Kommune om miljøgodkendelse af sin virksomhed efter § 16 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven1.
Som ejer/beboer af en ejendom i nærområdet bliver du hørt i sagen. Du kan finde
udkast til afgørelsen samt ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten på kommunens hjemmeside, https://billund.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/miljoe/, eller
du kan få materialet tilsendt ved at henvende dig til os. Et ikke-teknisk resume
kan findes i udkastet på side 6.
Udkastet fremlægges i nabo- og partshøring i minimum 30 dage, hvor du og sagens øvrige parter har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet.
Evt. bemærkninger til det ansøgte skal sendes skriftligt til: Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, eller på mail til landbrug@billund.dk mrk. 21/2217.
Bemærkningerne skal være Billund Kommune i hænde senest torsdag den 19.
august 2021.
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Efter denne høringsperiode vil indkomne bemærkninger blive vurderet i forbindelse med beslutningen om, hvorvidt der kan meddeles endelig godkendelse. Den
endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside og i
Billund Ugeavis og Ugeavisen Grindsted med 4 ugers klagefrist, regnet fra annonceringen på hjemmesiden.
Du har adgang til aktindsigt i sagen og til at udtale dig iht. Forvaltningsloven2.
Det er Billund Kommunes foreløbige vurdering, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse
af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrproduktionen kan drives på stedet
uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til
omgivelserne. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget, under overholdelse
af de nævnte vilkår i udkastet til godkendelsen, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet.
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LBK nr. 520 af 01/05/2019. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
LBK nr. 433 af 22/04/2014. Forvaltningsloven
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Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 79727113.
Med venlig hilsen
Mette Hammershøj
Miljøsagsbehandler, landbrug
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