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§ 10 afgørelse vedrørende etablering af en mælketank og en skylletank på
Skårupvej 66, 9500 Hobro.
Viborg Kommune har den 27. marts 2020 modtaget din anmeldelse om etablering
af en ny mælketank og en skylletank på Skårupvej 66, 9500 Hobro via ITansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, skema 218418.
6
Afgørelse
130127/20
Viborg Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af mælketank og
6
skylletank kan bringes til udførelse efter § 10 i anmeldeordningen i
6
bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v.
af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
5b9b3266-da53-46cb8fb5-7c3e5891ccef
Offentliggørelse og mulighed for at klage
2ac2b172-ed87-4242Afgørelsen bliver offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside den 22. april
992c-e0a3d8886d32
2020. Der kan klages over afgørelsen indtil den 20. maj 2020 til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Uddybende oplysninger om
muligheden for at klage findes i det sidste afsnit i dette brev.
Etablering af mælketank og skylletank.
Du har søgt om etablering af en ny mælketank med en diameter på 3 m og en
højde på 7 m. Endvidere har du søgt om etablering af en skylletank med en
diameter på 3 m og en højde på 4 m.
Placering de nye anlægsdele er vist i bilag, situationsplan.
Viborg Kommune har vurderet, at projektet opfylder de krav, som er nævnt i § 10
i anmeldeordningen i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Kravene er følgende:
1) Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift
som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige
bebyggelsesarealer.
2) Bygningen placeres mindst 50 m fra
a) de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, og
b) de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven.
3) Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end
+/- 1 m.
4) Bygningshøjden er lavere end 12,5 m, dog 20 m for så vidt angår foder- eller
kornsiloer.
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Det bemærkes, at mælketanken og skylletanken placeres inden for fredningszone
omkring gravhøj.
Viborg Kommune har meddelt særskilt dispensation for Naturbeskyttelseslovens
afstandskrav til fortidsminder.
Lovgrundlag
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29.
november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jfr. § 20 stk. 4.
Viborg Kommune har ikke foretaget naboorientering, idet Viborg Kommune
vurderer, at projektet er af underordnet betydning for naboer.
En afgørelse om anmeldelse efter husdyrbruglovens anmeldeordning bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af
afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del, jfr. § 53, stk. 1 i
Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v.
af husdyrbrug,
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, typisk med Nem-ID.
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 22.
april 2020. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune senest
den 20. maj 2020. 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.
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

Bilag. Situationsplan.

