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Afgørelse vedrørende skift i dyretype på Strandvejen 14, 8832 Skals.
Viborg Kommune har den 30. juni 2017 modtaget din anmeldelse om skift i
dyretype på Strandvejen 14, 8832 Skals.

Dato: 04-07-2017
Sagsnr.: 17/33867
Sagsbehandler: vpfil
Direkte tlf.: 87 87 56 19

Afgørelse
Viborg Kommune vurderer, at den anmeldte ændring i din svineproduktion (skift i
dyretype kan bringes til udførelse efter § 29 i anmeldeordningen i bekendtgørelse
nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Det er en forudsætning, at husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre generelle
krav til husdyrproduktionen overholdes.
Offentliggørelse og mulighed for at klage
Afgørelsen bliver offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside den 13. juli 2017.
Der kan klages over afgørelsen indtil den 10. august 2017 til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Uddybende oplysninger om
muligheden for at klage findes i det sidste afsnit i dette brev.
Skift i dyretype.
På ejendommen Strandvejen 14 er der en produktionstilladelse til en
svinebesætning bestående af søer, slagtesvin og smågrise. Derudover har du en
mindre kvægbesætning. Svinebesætningen ønsker du nu at ændre, så den alene
skal bestå af slagtesvin. Det ønskede skift i dyretype fremgår af nedenstående
skema.

Det er en forudsætning for anvendelse af anmeldeordningen, at en række kriterier
opfyldes.
Lugt.
Det er en forudsætning for anvendelse af anmeldeordningen vedrørende skift i
dyretype, at lugtemissionen fra anlægget ikke øges. Viborg Kommune vurderer, at
kravet er opfyldt. Beregninger i IT-ansøgningssystemet, fiktiv IT-ansøgning nr.
98864, viser således et fald i lugtemissionen ved skiftet i dyretype.
Påvirkning af natur.
Viborg Kommune vurderer på baggrund af beregninger i IT-ansøgningssystemet
(skema 98864), at der sker et fald i ammoniakemissionen fra anlægget.
Svineproduktionen skal finde sted i de samme bygninger efter ændringen.
Resultaterne fra IT-ansøgning 98864 er vist i nedenstående tabel.

Konklusion
Vores vurdering af dit samlede projekt er, at skift i dyretype ikke vil medføre
væsentlig virkning på miljøet og i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke
omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
Lovgrundlag
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 29 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar
2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Viborg Kommune har ikke
foretaget naboorientering, idet Kommunen vurderer, at skiftet i dyretype er af
underordnet betydning for naboer.
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.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. 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. 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 13.
juli 2017. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune senest den
10. august 2017. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er
modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i

Husdyrgodkendelsesloven. 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 Natur- og Miljø-klagenævnet bestemmer andet.
Yderligere oplysninger.
Viborg Kommune har åbenhed om sin sagsbehandling. Offentligheden bliver
orienteret om breve til og fra Kommunen på en postliste på Kommunens
hjemmeside. Det betyder, at alle har mulighed for at se, hvilken post der er i sagen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.
Med venlig hilsen

Finn Larsen
Civilingeniør

