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Afgørelse om opførelse af kornsilo, jf. anmeldeordningen i
godkendelsesbekendtgørelsen (§ 27) på Herredsvejen 178, 9500 Hobro
Viborg Kommune har den 18. januar 2017 modtaget din ansøgning om opførelse
af en kornsilo på din ejendom Herredsvejen 178, 9500 Hobro. Sagen skal blandt
andet behandles efter husdyrbrugsloven.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler i henhold til § 27, i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar
2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(godkendelsesbekendtgørelsen), tilladelse til projektet.
Viborg Kommune vurderer, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for
landbrugsejendommen, og at byggeriet opføres i tilknytning til de hidtidige
bebyggelsesarealer.
Du skal forelægge Viborg Kommune fremtidige ændringer af ejendommens
husdyrproduktion og staldbygninger mv.
Du skal sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit
projekt, herunder byggetilladelse.
Offentliggørelse og mulighed for at klage
Afgørelsen bliver offentliggjort den 21. februar 2017 og kan påklages indtil den 21.
marts 2017 til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Uddybende oplysninger om muligheden for at klage findes under afsnittet
”Indgivelse af klage”.
Beskrivelse af projektet
Der søges om opførelse af en ny kornsilo på 167 m² og en højde på 13,40 m. Se
vedlagte bilag.
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsbedriften.
Byggeriet placeres i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen.
Dyrehold
Ejendommens dyrehold ændres ikke i forbindelse med byggeriet.
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Miljø, natur, landskab og naboforhold
Projektets virkning i forhold til naboer mv. (lokalisering), placering af anlægget i
forhold til de øvrige bygninger (landzone) m.v. er belyst nedenfor.
Miljø
Det vurderes ikke at være nødvendigt at opstille særlige krav om begrænsning af
eventuelle lugt-, støj- og støvgener mv. fra ejendommen ved opførelse af
byggeriet.
Natur og landskab
Ejendommen er placeret i landzone og byggeriet opføres i tilknytning til den øvrige
bebyggelse og vil falde ind sammen med de eksisterende bygninger.
Der er ikke særlige værdifulde eller beskyttede naturområder og fredede
fortidsminder mv. tæt på byggeriet
Byggeriet ligger uden for særlige beskyttelseslinjer og anses ikke for at være natureller landskabelig problematisk.
Ejendommen ligger endvidere uden for særlige beskyttelsesområder udpeget i
Kommuneplanen for Viborg Kommune. Kommunen vurderer dermed, at udvidelsen
ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller
rekreative værdier i området.
Naboer
Projektet har været i nabohøring. Der fremkom ikke bemærkninger i forbindelse
med høringen.
Konklusion
Viborg Kommunes samlede vurdering af projektet er, at byggeriet ikke vil medføre
væsentlig virkning på miljøet og i øvrigt kan placeres på stedet uden at påvirke
omgivelserne på en måde der er uforenelig med miljø- og naturmæssige samt
landskabelige hensyn.
Lovgrundlag
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 27 i Bekendtgørelse af lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016.
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.
Indgivelse af klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager 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 den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 21.
februar 2017. En eventuel klage skal være skal være tilgængelig for Viborg
Kommune i Klageportalen senest den 21. marts 2017.
Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Virkning af klage
En klage over afgørelsen efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug har ikke
opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse,
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om
miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v.
Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om
miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er
meddelt.
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

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk
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