Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse, Bredmosevej 31, 8840
Rødkærsbro
I/S Kuhr, Hedegård, Bredmosevej 31, 8840 Rødkærsbro, har den 22. april 2021 søgt Viborg
Kommune om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a til kvægproduktionen på
ovenstående adresse.
Malkekvægbesætningen består af stor race, og det tilladte dyrehold er 600 malkekøer, 460 kvier,
140 småkalve og 300 stk. prod. tyrekalve.
Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter
gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m2 i
staldene. Dermed er der mulighed for at sammensætte dyreholdet i det eksisterende husdyranlæg
mere fleksibelt. Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning, se figur 1 Situationsplan.
Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift. Dermed
sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse
af støj, støv, lugt, færdsel til og fra husdyrbruget mv.
Staldene har et samlet produktionsareal på 6.829 m2.
Offentlighedens inddragelse
Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om,
at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.
Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra
Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i
sagsbehandlingen.
Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 24. maj 2021.
Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet.
Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at
få tilsendt et udkast, når det foreligger.
En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger
indhentet til brug for afgørelsen.
Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller via Email til miljoe@viborg.dk
Med venlig hilsen
Jette Godskesen
Agronom

Figur 1 Situationsplan

