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Forhøring - Ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16 a i hus-
dyrbrugloven til griseproduktion på ”Bonnesig”, Bonnesigvej 21, 
Resen, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af 
ændring og udvidelse af produktionen af søer med smågrise og polte 
på ”Bonnesig”, Bonnesigvej 21, Resen. 
 
Der ansøges om en udvidelse af produktionen fra de nuværende 900 
årssøer til ca. 1.300 årssøer. I den forbindelse skal der opføres en ny 
løbe-/drægtighedsstald og en ny farestald. De nye staldafsnit place-
res indenfor samme område som de gamle farestalde, der nedrives. 
 
Produktionsarealet udvides med 2.177 m2 fra det nuværende 3.448 
m2 til 5.625 m2 
 
Det er særligt ændringen til løsgående søer i farestalden, der øger 
produktionsarealet, da man går fra ca. 4,5 m2 til 6,76 m2 pr faresti. 
Den farende so og hendes smågrise får altså ca. 1,5 gange så meget 
plads som nu.   
 
Der er mere end 750 stipladser til søer og det er derfor et IE-brug. 
 
Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurde-
ring efter § 16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  
 
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 man ønsker ind-
draget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.  
 
Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 
2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 1. februar 2023. Sam-
tidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kom-
mentering, når dette foreligger.  
 
Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisatio-
ner og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, in-
den for en frist på 30 dage fra modtagelsen.  
 
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.  
 
Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan- og 
Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på 
telefon 9684 8481.  
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