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Indledning af revurdering af miljøgodkendelse for IE-hus-
dyrbrug, beliggende Langagervej 4, Asp, 7600 Struer.  
 
Fakta om det annoncerede 
Eksisterende miljøgodkendelse for husdyrproduktionen på oven-
nævnte adresse tages op til regelmæssig revurdering i henhold til 
Husdyrgodkendelsesloven.  
 
Der kommer ingen ændringer eller udvidelse af produktionen i forbin-
delse med revurderingen. 
 
Formål med høring 
Formålet med annoncering er at inddrage offentligheden tidligt i sags-
behandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at 
komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udar-
bejdelse af revurderingen.  
 
I forbindelse med revurderingen har enhver ret til at se og kommen-
tere sagens agter. Sagsakter kan fås ved henvendelse til Struer Kom-
mune, e-mail: teknisk@struer.dk  
 
Bemærkninger til sagen skal være kommunen i hænde senest 2 uger 
efter annonceringen – dvs. senest den 26. august 2021. Samtidigt 
kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommen-
tering, når dette foreligger.  
 
Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, har ret til at kommentere ud-
kastet til afgørelse, inden for en frist på 2 uger 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, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på 
telefon 9684 8481.  
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