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Forhøring 
 
 
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse 
efter § 16 a i husdyrbrugloven af husdyrbruget ”Rysbjerg”, beliggende 
Lindevej 27, Fousing, 7600 Struer. 
 
Ejeren af ”Rysbjerg”, Biogas ønsker miljøgodkendelse til et uændret 
produktionsareal efter stipladsmodellen. 
  
Der foretages ingen godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med 
godkendelsen. Det er alene ønsket om mere fleksibilitet i blandt andet 
afgangsvægt på de producerede slagtesvin, der er baggrund for ønsket 
om ny miljøgodkendelse. Nærmere beskrivelse findes i ansøgningsma-
terialet. 
 
Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentlighe-
den tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen 
mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold der ønskes inddraget 
ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen. 
 
Du kan få ansøgningsmaterialet ved henvendelse til kommunens Plan- 
og Miljøafdeling eller via Struer Kommunes hjemmeside www.stru-
er.dk. Dine eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal være kom-
munen i hænde senest 3 uger efter annonceringen – dvs. senest tors-
dag den 18. februar 2021. Endvidere kan du anmode om at få tilsendt 
udkastet til afgørelsen, når dette foreligger. 
 
Du har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen inden for en frist 
på 2 uger fra du har modtaget det. 
 
Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de 
begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og 
lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Struer Kommune, 
Plan- og Miljøafdelingen, Østergade 11-15, 7600 Struer, e-mail tek-
nisk@struer.dk eller på telefon 9684 8401. 
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