1) Er godkendelsen, tilladelsen m.v. bortfaldet den 1/8 2017?

Er udnyttelsesfristen i godkendelsen,
tilladelsen m.v. udløbet inden 1/8 2017?

Nej

Ja
Er tilladelsen, godkendelsen m.v. udnyttet efter de før 1/8 2017
gældende regler?

Udnyttelsesfristen i tilladelser og godkendelser
efter de tidligere gældende regler var fastsat
konkret i afgørelserne.

Hvis den udnyttelsesfrist, der fastsat i den konkrete afgørelse, er
udløbet 1/8 2017, vil afgørelsen være bortfaldet, hvis ikke den
forinden er udnyttet efter de dagældende regler, dvs. om f.eks.
stalden er bygget og sat i drift, om der er iværksat bygge- og
anlægsarbejder, eller om der som minimum er indgået en
bindende aftale med håndværkere eller entreprenører om
udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, herunder fastsat et
tidspunkt for arbejdets udførelse, der derefter er fortsat i
sædvanligt tempo.

Hvis den udnyttelsesfrist, der er fastsat i den
konkrete afgørelse, ikke er udløbet, kan
tilladelsen eller godkendelsen ikke være
bortfaldet.

Nej:

JA: Afgørelsen er
ikke bortfaldet.

Afgørelsen er bortfaldet.
Afgørelsen er ikke
bortfaldet.

Medmindre der har efter udnyttelsen har været
konstateret et kontinuitetsbrud efter den tidligere
gældende § 33, stk. 3, i HBL – så sker der bortfald for
denne del.

Afgørelsen skal være udnyttet, jf. HGOB § 54, inden 6 år fra afgørelsens meddelelse, jf. HGOB § 53.

2) Er det tilladte eller godkendte m.v. faktisk gennemført/bygget inden 6 år fra afgørelsens meddelelse?

Ja
Afgørelsen er udnyttet. Det er alene
kontinuitetsbrudsreglerne, der er relevante. Det følger
af disse regler, at en udnyttet godkendelse, tilladelse
m.v. helt eller delvist kan bortfalde efterfølgende, jf.
husdyrgodkendelsesbekg. § 55. Disse regler trådte i
kraft den 1. august 2017, og de skal anvendes på sager,
der opstår efter dette tidspunkt. Også fsva. nye sager,
der behandles nu, men som vedrører tiden før 1.
august 2017, f.eks. 2016, 2017 og 2018.

Nej
Afgørelsen er ikke udnyttet,
hvorfor den er bortfaldet.

