Assens Kommune
Rådhus Allé 5Rådhuset
5610 Assens
Att.: Janne Kornbeck

Henvendelse vedrørende klage over hønsehold
Vi kan til orientering oplyse, at Ankestyrelsen i dag har sendt vedlagte
brev til Leif Lefevre Sørensen.
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Leif Lefevre Sørensen
Kastanievej 5
5690 Tommerup

Din henvendelse vedrørende Assens Kommune

18. september
2018

Ankestyrelsen har fra Assens Kommune den 27. juni 2018 modtaget din
klage over Assens Kommunes sagsbehandling i sag om din nabos
hønsehold og hønsegård i skel. Det fremgår af din vedlagte henvendelse
til Assens Kommune af 23. juni 2018 med bilag, at du ønsker din klage
fremsendt til tilsynet i Ankestyrelsen.
Du har blandt andet anført, at du mener, at sagsbehandlingen fra Assens
Kommune bevidst har været syltet i to måneder, og at sagsbehandlingen
har været dårlig, langtrukken, ydmygende og uretfærdig. Du har i den
fremsendte korrespondance oplyst, at syv ud af 10 kommuner har regler
for hønsegårde/hønsehold og afstandskrav til skel på 2,5 meter, og det
mener du også, at Assens Kommune bør have.
Du har den 16. september 2018 endvidere fremsendt mail til
Ankestyrelsen vedhæftet Regulativ for hønsehold i (tidligere) Tommerup
Kommune. Du har anført, at du mener, at det er en meget grov fejl fra
kommunens side, at kommunen ikke tidligere har oplyst dig om, at dette
tidligere gældende hønseregulativ har eksisteret.
Det fremgår af den vedlagte korrespondance i sagen, at Assens
Kommune i e-mail af 4. april 2018 til dig blandt andet har anført, at
hanen hos din nabo ikke mere er på ejendommen, og at det dermed må
antages, at der ikke mere forekommer generende hanegal fra denne
ejendom. Kommunen har endvidere i samme mail anført, at den agter at
træffe en endelig afgørelse om, at din nabos hold af få høns vurderes at
være af underordnet betydning i forhold til miljøbeskyttelsen. Det
fremgår, at hønseholdet blev besigtiget den 20. marts 2018, hvor det
blev aftalt med ejeren, at hanen skulle fjernes fra ejendommen den
kommende weekend. De øvrige forhold omkring hold af høns blev
vurderet til ikke at give anledning til miljømæssige påtaler.

J.nr. 18-42883
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
Tel +45 3341 1200
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Det fremgår, at du blev meddelt en frist på 2 uger til eventuelle
bemærkninger til ovennævnte, og at der i klagesagen har været en del
korrespondance mellem dig og kommunen, hvorunder kommunen har
oplyst dig om regelsættet for hold af høns i byzone, ligesom det fremgår,
at du er blevet oplyst om muligheden for at anmode om hegnssyn.
Vi har gennemgået de fremsendte henvendelser med bilag og har
besluttet ikke at rejse en tilsynssag.
Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, at
kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige
myndigheder. Er der ikke tale om lovbrud, men alene om en kommunal
adfærd, som borgeren for eksempel finder uhensigtsmæssig eller i strid
med god forvaltningsskik, har Ankestyrelsen ikke kompetence i sagen.
Ankestyrelsen kan endvidere ikke påse om kommunen har begået fejl
eller forsømmelser eller har været for langsom.
Vi kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende kommunens
skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er
fastsat i lovgivningen.
Ankestyrelsen beslutter efter kommunestyrelseslovens § 48 a, om der er
tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.
Vi skal i den forbindelse vurdere, om sagen er generelt egnet til at
understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi
skal herved bl.a. lægge vægt på, om det vil have væsentlig betydning,
hvis vi som statens tilsyn med kommuner og regioner vælger at tage
sagen op til behandling.
Vi har vurderet, at der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag på
baggrund af din henvendelse. Vi foretager derfor ikke yderligere.
Kopi af dette brev er sendt til Assens Kommune til orientering.
Venlig hilsen
Signe Pinnerup Mathiesen
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