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DATABLAD
Titel:
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1

RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE
Anders Michaelsen, Kirkebækvej 169, 8831 Løgstrup har søgt om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b til hesteholdet på samme adresse.
Ejendommen, drives med udlejning af hestebokse samt egne heste.
Der søges om nye udendørs hestebokse, godkendelse af eksisterende stalde, ridebaner og rotunde.
Det samlede produktionsareal udvides fra 197 m2 i nudrift til 650 m2 i ansøgt drift. Der er ansøgt om
bruttoarealer, for at opnå fleksibilitet.
Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune den 16. december 2020 gennem
Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 223871.
1.2 AFGØRELSE
Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles §16b stk. 1 tilladelse til den ansøgte udvidelse af
hesteholdet, ridebaner og rotunde i henhold til de gældende regler (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1.
maj 2019 (Husdyrbrugloven) og bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og
tilladelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)). Miljøtilladelsen efter lovens §
16b er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår.
Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt Kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.
Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre
•
•
•
•

at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge
miljøvurderingen

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.
1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ
Produktion
Ejendommen Kirkebækvej 169, 8831 Løgstrup drives med heste - udlejning af bokse og egne heste.
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Der søges om tilladelse til at etablere udendørs hestebokse samt godkendelse af eksisterende stalde,
ridebaner og rotunde.
Det samlede produktionsareal udvides fra 197 m2 i nudrift til 650 m2 i ansøgt drift. I ansøgt drift er
der anvendt bruttoarealer, for at opnå øget fleksibilitet.
Placering
Husdyrbruget er placeret i landzone nordøst for Sparkær. Nærmeste enkeltbolig (Sparkærvej 3), der
ikke er noteret som landbrug, ligger i en afstand på ca. 751 meter nordvest for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse er Romlund, der ligger ca. 3,3 km sydøst for anlægget. Nærmeste byzone er
Sparkær, der ligger ca. 2,6 km sydvest for anlægget.
Lugt
Lugtkravene til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone overholdes af projektet.
Transporter til og fra ejendommen
Antallet af transporter i ansøgt drift forventes ikke at stige.
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur
Ejendommen er beliggende ned mod Fiskbæk, hvor der er flere kategori 3 moser. Der er stor
afstand til kategori 2 og 1 natur. Alle beregninger viser af ammoniakdepositionskravene er
overholdt med stor margen.
Bedst tilgængelige teknik (BAT)
Begrebet ”Bedste tilgængelige teknik” er indarbejdet i husdyrloven i form af et krav til
ammoniakfordampningen fra anlægget. Overholdelse af kravet til ammoniakfordampningen
er således et udtryk for at husdyrbruget anvender de teknikker og teknologier som vurderes at
være realistiske i forhold til produktionens størrelse. Husdyrbruget overholder kravene hertil.
For en tilladelse efter § 16b i Husdyrbrugloven betragtes i øvrigt overholdelse af gældende
love og bekendtgørelser som værende BAT.
Andre miljøpåvirkninger
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning gødning,
håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.
Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge
og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer Viborg Kommune
vurderer, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.
1.4 OFFENTLIGHED
Der er ikke foretaget nabohøring i forbindelse med denne § 16b tilladelse, da ændringerne
vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.
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SAMLEDE VILKÅR FOR PRODUKTIONEN PÅ VIRKSUNDVEJ 45,
8831 LØGSTRUP

Generelle forhold
1)

Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Kirkebækvej 169, 8831 Løgstrup
under CVR nr. 16167290.

2)

Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for
godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

3)

Den, der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften for en længere periode

4)

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Husdyrhold og produktionsareal
5)

Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med nedenstående
skema. Staldenes placering kan ses i figur 1

6)

Ejendommens møddingsplads må have et overfladeareal på i alt 123 m2. Placeringen skal være
som vist i figur 1

Spildevand herunder regnvand
7)

Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester skal foregå på støbt
tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Affald
8)

Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

9)

Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller
grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
6

10)

Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

Lugt
11)

Såfremt der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentligt større
end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Fluer og skadedyr
12)

Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal
der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støj fra anlægget og maskiner
13)

Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil
Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.
Vejledningens afskæringskriterier er følgende:
Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet
punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen
- overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente,
korrigerede lydniveauer i dB(A).
Kl.

Referencetidsrum dB(A)

Mandag - fredag

07-18

8 timer

55

Lørdag

07-14

8 timer

55

Lørdag

14-18

8 timer

45

Søn- og helligdage

07-18

8 timer

45

Alle dage

18-22

1 timer

45

Alle dage

22-07

½ time

40

-

55

Maksimalværdi 22-07

Støv fra anlæg og maskiner
14)

Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg
Kommune vurderer til at være væsentlige.
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15)

Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion
samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.
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GENERELLE FORHOLD

3.1 HUSDYRBRUGET
Miljøtilladelsen efter Husdyrbruglovens § 16b stk 1 gælder for husdyrproduktionen på Kirkebækvej
169, 8831 Løgstrup. Ejendommen har CVR nr. 16167290.
3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD
Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser
krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg
Kommune.
3.3 GYLDIGHED
En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har
været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke
har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det
tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det
pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald
af tilladelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende
år.
2.6 GENERELLE VILKÅR.
På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:
1)

Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Kirkebækvej 169, 8831 Løgstrup
under CVR nr. 16167290.

2)

Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for
godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

3)

Den, der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften for en længere periode

4)

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.
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HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Husdyrbruget er placeret i landzone nordøst for Sparkær. Nærmeste enkeltbolig (Sparkærvej 3), der
ikke er noteret som landbrug, ligger i en afstand på ca. 751 meter nordvest for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse er Romlund, der ligger ca. 3,3 km sydøst for anlægget. Nærmeste byzone er
Sparkær, der ligger ca. 2,6 km sydvest for anlægget.
Ejendommen ligger omkranset af marker. Vest for anlægget ligger der et område, der i Kommuneplanen er udpeget som et bevaringsværdigt landskab. De nye udendørsbokse vil blive placeret i umiddelbar nærhed af den eksisterende stald og vil derfor ikke skæmme de landskabelige interesser yderligere
end den eksisterende ejendom.
Husdyrbruget ligger ikke indenfor naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser,
beskyttelseslinjer eller byggelinjer.
Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for
omgivelserne, skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8. I nedenstående tabel 1 er anført
afstandskravene. Samtlige afstandskrav er overholdt med undtagelse af afstandskravet på 15 meter til
beboelse på samme ejendom.
Tabel 1. Afstandskrav nævnt i Husdyrbrugloven, §6, §7 og §8.
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KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Alle afstandskrav er overholdt, med undtagelse af afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom. Da det drejer sig om eksisterende forhold, giver dette ikke anledning til yderligere tiltag.
4.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Ejendommen på Kirkebækvej 169 er en eksisterende bedrift, som er beliggende i et åbent landskab
med spredt bebyggelse. Ændringen/udvidelsen af hesteholdet foregår i eksisterende bygninger, og de
ansøgte udendørsbokse etableres i tilknytning til eksisterende hestestald. Ridebanerne og rotunde anvendes i dagligdagen til træning af ejendommens heste. Der er ikke opsat lamper som lyskilde på banerne. Banerne er indhegnede med hegn på ca. 110 cm. højde. Se situationsplan figur 1.
Figur 1. Situationsplan

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Da de ansøgte udendørsbokse, ridebaner og rotunde bygges i tilknytning til det eksisterende anlæg,
vurderer Viborg Kommune, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.
11

5

HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Det søges om tilladelse til et hestehold med et produktionsareal på i alt 650 m2. Ansøgt drift tager
udgangspunkt i bruttoarealer, dette er gjort for at gøre fremtidige miljøtilsyn nemmere samt at opnå en
fleksibilitet i eksisterende bygninger til at benytte bokse efter behov. Der ansøges om heste på
dybstrøelse. I tabel 2 og 3 ses de ansøgte produktionsarealer og opbevaringslagre.
Ridebaner og rotunde betragtes ikke som husdyranlæg, men som ”driftsbygninger” til
brug for husdyrhold. Ridebanen syd for hestestalden måler ca. 29 m x 48 m og ridebanen øst for hestestalden måler ca. 20 m x 60 m.
Tabel 2. Stalde og gulvtyper i ansøgt drift og nudrift.

Tabel 3. Overblik over gødningslagre,

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens
miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.
Med denne godkendelse efter lovens § 16b godkendes ejendommens produktionsareal som det fremgår af ovenstående tabel 2.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående stilles flg. vilkår for husdyrhold og produktionsareal
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5)

Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med nedenstående
skema. Staldenes placering kan ses i figur 1

6)

Ejendommens møddingsplads må have et overfladeareal på i alt 123 m2. Placeringen skal være
som vist i figur 1

5.2 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Tagvand løber til stenfaskiner. Afløb fra møddingsplads ledes til fortank ved møddingsplads. Afløb fra
stalde ledes til fortank ved møddingsplads.
Spildevand ledes til septiktank.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Ejendommens afledning af tagvand og overfladevand vurderes ikke at give anledning til gener i lokalområdet.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:
7)

Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester skal foregå på støbt
tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

5.3 AFFALD
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Affaldshåndtering fremgår af neden stående tabel 4.
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Tabel 4. Affald

Mængde

Opbevaring

Bortskaffelse

• Container på
ejendommen.

Affald bortskaffes i henhold til
kommunens affaldsregulativ.

Ansøgt
(kg el. tons)
Forbrændingseg- Ca. 1 tons
net affald.
ISAG kode: 19.00*

Jern

Affald køres til genbrugspladsen på Kirkebækvej
minimalt

ISAG kode: 23.00
Plast fra wrapbal- Ca. 1,5-2 tons
ler

• Opbevares i
lade

Afhændes til skrothandler

• Opbevares i
lade

Affald bortskaffes i henhold til
kommunens affaldsregulativ.
Plast fra wrapballer køres til
genbrugspladsen på Kirkebækvej

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.
Det skal bemærkes, at landbrugsfolie betragtes som kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald og
skal derfor afleveres til en godkendt aftager.
Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011.
Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter
de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares
sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.
Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra
virksomheden.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for drift og egenkontrol:
8)

Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
14

9)

Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller
grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

10)

Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

5.4 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Der er ingen olietanke på ejendommen som er i brug. Der findes en tømt og afblændet olietank, som
endnu ikke er kørt bort fra ejendommen.
Der opbevares ingen spildolie på ejendommen. Maskiner serviceres ved Grundvad maskincenter og
biler serviceres ved Løgstrup auto.
KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Viborg Kommune vurderer, at der er minimal risiko for forurening med olie på ejendommen.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår for drift:
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6

GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Der produceres, beregnet ud fra normtal, 102,6 t gødning om året. Gødningen afhentes af Vinkel biogas, ca. hver tredje uge i vinterhalvåret.
KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Viborg Kommune vurderer, gødningen håndteres på en måde, som minimerer risikoen for uheld på
ejendommen. Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen forventes ikke at medføre gener, der kan
have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:
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FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 AMMONIAK OG NATUR
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
BAT
Da ejendommens samlede ammoniakfordampning er under 750 kg N/år, er der ikke krav til BAT.
Ammoniakfordampningen fra anlægget er i ansøgt drift beregnet til 415 kg N/år.
Natur
Der er ca. 3,2 km til nærmeste kategori 1 natur mod nordøst, hvorfor både merdepositionen og totaldepositionen er 0,0 kg N/år.
Nærmeste kategori 2 natur er en hede beliggende knap 1 km mod syd, heller ikke her kan det måles
nogen belastning på grund af den store afstand.
Nærmeste kategori 3 natur er to moser beliggende ca. 165 m nord og nordvest for ejendommen. Området påvirkes med en maksimal merdeposition på 0,3 kg N/ha /år, hvilket er under kravet som er 1,0
kg N/ha/år i merdeposition. Derudover er der en mose ca. 400 meter sydvest for ejendommen, denne
påvirkes med 0,0 kg N/ha /år, hvilket er under kravet som er 1,0 kg N/ha/år i merdeposition.
Kravene om totaldeposition og merdeposition er overholdt for alle udpegede punkter, se tabel 5
Tabel 5. Naturpunkter

Afskæringskriterier i forhold til natur
Der gælder følgende fastlagte krav til hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af
omkringliggende natur:
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Tabel 6. Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1
Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte
ammoniakfølsomme naturtyper beliggende
inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i
udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura
2000 planlægningen.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2
Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte
ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne:
Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10
ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Kategori 3.
Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og
overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som
er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3,
samt ammoniakfølsomme skove.

Fastsat beskyttelsesniveau
Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*):
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.

Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kommunen kan tillade en merdeposition, der er
større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille
krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha
pr. år.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Ejendommen er beliggende i god afstand til ammoniakfølsomme naturområder. Habitatområde nr. 30:
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk ligger 3 km nordøst
for ejendommen. Beregninger viser en deposition på 0,0 kg N/ha/år på nærmeste kategori 1 naturtype.
1.000 meter syd for ejendommen er der registreret en større kategori 2 hede. Også her er der beregnet
en deposition på 0,0 kg N/ha/år i total-deposition.
Nærmeste kategori 3 natur er flere mindre moser, der ligger ca. 175 meter nord og nordvest for ejendommen. Beregninger viser en mer-deposition på 0,3 kg N/ha/år, hvilket er langt under grænseværdien på 1,0 kg N/ha/år.
Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)
Det er ikke registreret bilag IV arter inden for 1.000 meter fra ejendommen. Ved flere af moserne
langs Fiskbæk er der registreret flere fredede arter som salamander og gøgeurt.
Selv om der ikke er registreret bilag 4 arter i umiddelbar nærhed, kan en række dyr og planter, der er
omfattet af habitatdirektivets bilag IV, dog have yngle eller rasteområder på eller omkring ejendommen. Det vurderes, at hverken levesteder, fødesøgningsområder eller sporadiske opholdssteder for
bilag IV arter påvirkes af dette projekt.
Ovenstående betyder at afskæringskriterierne til alle relevante ammoniakfølsomme naturarealer er
overholdt med stor margen.
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Generelt er ejendommen med det påtænkte dyrehold beliggende robust i forhold til minimal påvirkning af omkringliggende naturarealer. ydermere vurderes det at hestene vil kunne fremme naturdiversiteten på grund af afgræsning af arealerne langs Fiskbæk. Det vurderes, at ændringerne på Kirkebækvej 169 ikke vil give anledning til tilstandsændringer på relevante naturområder.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakemission.
7.2 LUGT
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Genekriterierne for lugt er alle overholdt - til nabobeboelse, samlet bebyggelse og by, se tabel 7.
Nærmeste nabo uden landbrugspligt (Sparkærvej 3), ligger i en afstand på ca. 751 meter nordvest for
ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse er Romlund, der ligger ca. 3,3 km sydøst for anlægget.
Nærmeste byzone er Sparkær, der ligger ca. 2,6 km sydvest for anlægget.
Tabel 7. Lugtberegning

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER
Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.
VILKÅR
11)

Såfremt der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentligt større
end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

7.3 FLUER OG SKADEDYR
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
På ejendomme med hestehold kan der forekomme skadedyr som eksempelvis fluer og rotter mv.
Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspil og rester fjernes.
Bekæmpelse af skadedyr fortages efter anvisninger fra Statens Skadedyrslaboratorium.
Hvis der konstateres rotter på ejendommen, rettes der straks henvendelse til Viborg kommune i forhold til bekæmpelse.
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KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som
skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:
12)

Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal
der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

7.4 TRANSPORT
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Af nedenstående tabel 8 fremgår de forventede transporter i ansøgt drift.
Tabel 8. Transporter

Transporttype

Antal trans-

Tidsinterval

Hyppighed

porter pr. år
i ansøgt drift
Lastbil
Det er sjældent
Døde dyr

0-1

Kl. 07.00-

en hest dør og

17.00

skal afhentes af
Daka.

Foder

6

Kl. 07.0017.00

Ca. hver anden
måned

Traktor

Wrap/hø

Strøelse

Mødding

8-10

8-10

12-15

Kl. 07.0016.00

Kl. 07.0018.00
Kl. 07.0012.00

Når der wrappes i sommerhalvåret
Køres til ejendommen ved
høst
Tømmes ca. en
gang om må20

neden.
Personbiler
Personbiler

10

Kl.07.00-

Dagligt

20.00
Ca. én til to
Dyrlæge

12

Hele døgnet

gange om måneden.

Transport af heste
til/fra ejendommen

40

07.00-18.00

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel,
og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til transport
7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
Den ansøgte godkendelse forventes ikke at give anledning til støjgener for naboer, da støjende aktiviteter er af meget begrænset karakter grundet ejendommens drift. Der er ca. 430 meter fra nærmeste
staldhjørne til nærmeste nabo.
Der kan forekomme støj fra følgende kilder:
•

Transport til og fra ejendommen

•

Intern kørsel med traktor

Af følgende tabel 9 fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen:
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Tabel 9. Støjkilder
Støjkilde

Transport til og fra
ejendommen

Interne kørsel med
traktor

Placering

Tidsinterval

Tiltag mod støjkilder

Grusvej til Kirkebækvej

Transport til og fra
ejendommen vil typisk foregå i dagtimerne. Det vil fx være ved levering af
foder, hø, halm osv.

Transporterne vil typisk
foregå i dagtimerne.

I dagtimerne

Der køres på interne
veje i begrænset omfang i forbindelse med
den daglige drift.

Interne kørselsveje

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende
efter at projektet er gennemført.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:
13)

Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil
Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.
Vejledningens afskæringskriterier er følgende:
Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet
punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen
- overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente,
korrigerede lydniveauer i dB(A).
Kl.

Referencetidsrum dB(A)

Mandag - fredag

07-18

8 timer

55

Lørdag

07-14

8 timer

55

Lørdag

14-18

8 timer

45

Søn- og helligdage

07-18

8 timer

45

Alle dage

18-22

1 timer

45

Alle dage

22-07

½ time

40
22

Maksimalværdi 22-07

-

55

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE
I forbindelse med håndtering af halm og ved transport kan der opstå støv. Forhold, som kan medvirke
til støv, er af begrænset karakter og varighed.
KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Med hensyn til støvgener fra gården forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes,
at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og
udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.
VILKÅR
På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:
14)

Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg
Kommune vurderer til at være væsentlige.

15)

Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion
samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.
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8

MANAGEMENT OG EGENKONTROL

Husdyrbruget varetager selv en del af kontrollen med den daglige drift som er følgende:
•
•
•
•

Der udarbejdes obligatorisk gødningsplan med efterfølgende gødningsregnskab
Gennemsyn af alle elinstallationer hvert 5. år.
Vand- og elforbruget vil blive fulgt løbende med henblik på at lokalisere eventuelle opståede
fejl samt vurdere på muligheden for at reducere forbruget.
De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING
Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og med de
tiltag, der er beskrevet i de foregående afsnit, lever op til BAT for management (godt landmandskab).

9

SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:
•
•
•

•
•

at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som
er uforenelig med hensynet til omgivelserne
at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen
overholdes
at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod
færre men større bedrifter
at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
nabobeboelser
Natura 2000-områder og natur i øvrigt
landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer
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GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

10.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED
Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i
forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.
Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige
tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.
Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.
10.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL
Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov
om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.
Du skal klage via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for Viborg Kommune i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal dog betale det
dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. Du betaler med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde hertil.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 9. april 2021. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune senest den 7. maj 2021. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrbrugloven. Fristen er 6 måneder fra
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen
fra bekendtgørelsen. En klage har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
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10.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN
Kopi af afgørelsen er sendt til:
− Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
− Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
− Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup.
(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
− Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V.
(ae@ae.dk)
− Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
− Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
− Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten
− himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
− Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600@webspeed.dk)
− Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
− Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
-
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