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Claus Clausen
Vrouevej 8 Vestergaard
7800 Skive

§ 28 afgørelse – velfærdsudvidelse på Vrouevej 8, 7800 Skive.
Viborg Kommune har den 8. marts 2017 modtaget din ansøgning om en
velfærdsudvidelse på din kvægproduktion på Vrouevej 8, 7800 Skive.

Dato: 23-03-2017
Sagsnr.: 17/14825
Sagsbehandler: vpfil
Direkte tlf.: 87 87 56 19

Ansøgningen vedrører etablering af 60 m2 tilbygning til den eksisterende kostald
med en betonplads tilknyttet. Der er i dag et dybstrøelsesareal på 50 m 2 i
kostalden, der ved tilbygning bliver udvidet med 60 m 2. Ansøgningen begrundes
med behov for at give nykælvere og sygdomsramte køer bedre forhold, jf. Lov om
hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler hermed i henhold til § 28 i bekendtgørelse nr. 211 af
28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(godkendelsesbekendtgørelsen), tilladelse til den ansøgte tilbygning, som vist i
bilag 1, idet Viborg Kommune vurderer, at projektet lever op til kriterierne i
godkendelsesbekendtgørelsens § 28.
Du skal forelægge Viborg Kommune fremtidige ændringer af ejendommens
husdyrproduktion og staldbygninger mv.
Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til
dit projekt, herunder meddelelse om byggetilladelse.
Offentliggørelse og mulighed for at klage
Afgørelsen annonceres på Viborg Kommunes hjemmeside den 30. marts 2017.
Der kan klages over afgørelsen indtil den 27. april 2017 til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Uddybende oplysninger om
muligheden for at klage findes i det sidste afsnit i dette brev.
Beskrivelse af projektet
Viborg Kommune skal vurdere, om det anmeldte kan bringes til udførelse efter
anmeldeordningen, eller om det anmeldte kræver godkendelse efter
Husdyrgodkendelseslovens § 11.
Det tilladte dyrehold på Vrouevej er efter en afgørelse om skift i dyretype i 2013
131 malkekøer med opdræt svarende til 223,8 DE.

Anmeldelsen vedrører etablering af 60 m2 tilbygning til den eksisterende kostald,
se bilag 1.
Der sker ingen udvidelse af dyreholdet i forbindelse med projektet.
Dyrevelfærdsmæssige krav
En anmeldelse efter § 28 kan alene ske for at opfylde dyrevelfærdsmæssige krav.
Kommunen vurderer, at anmeldelsen af staldudvidelsen er omfattet af
anmeldeordningen jf. § 28 stk. 2 nr. 3 (velfærdskrav i Lov om hold af malkekvæg
og afkom af malkekvæg).
Krav vedr. udvidelsens omfang.
En udvidelse, der anmeldes efter § 28, skal begrænses til det, der som minimum er
nødvendigt for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav.
Viborg Kommune vurderer, at den anmeldte tilbygning er nødvendig for at opfylde
velfærdskrav, og at opførelsen er begrænset til det nødvendige. Der sker ingen
renoveringer af eksisterende staldanlæg, og staldsystemet ændres ikke.
Krav vedr. placering
Anmeldelse efter ordningen kan kun finde sted, såfremt det nyopførte staldanlæg
placeres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bebyggelsesarealer på
bedriften, jf. § 28 stk. 1. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at tilbygningen sker
til eksisterende kostald. Kravet om placering i tilknytning til det eksisterende anlæg
vurderes derfor at være overholdt.
Vurdering af byggeriets karakter
Viborg Kommune vurderer ud fra beskrivelsen af projektet, herunder af
placeringen, at følgende betingelser, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §
28 stk. 4., kan anses for at være overholdte:
1)
Ændringen medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn, og
placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den
ejendom, hvor byggeriet opføres
2)
Tilbygningen vil fremstå i samme byggestil som det eksisterende byggeri,
herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning.
3)
Bygningsbredde af udvidelsen overstiger ikke det eksisterende staldanlægs
bredde med mere end 5 procent, dog maksimalt 2 meter.
4)
Bygningshøjde, herunder taghøjde, af udvidelsen overstiger ikke det
eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 meter.
5)
Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning ændres ikke som følge
af udvidelsen i staldanlæg.
6)
Udvidelse af anlægget sker ikke nærmere nabobeboelse, end det
eksisterende anlæg
7)
Der er mere end 300 m til sårbar natur.
Afstandskrav i Husdyrlovens §§ 6 og 8
I henhold til §§ 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug er der visse
restriktioner for placering af anlæg, stalde og lign for husdyrbrug over 3 DE. Viborg
Kommune vurderer, at afstandskravene i §§6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv.
af husdyrbrug er overholdt.
Placering i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Det ansøgte anlæg placeres ikke indenfor bygge- eller beskyttelsesliner til skov,
strand, klit, fortidsminder, kirke, å- eller sø. (Der er ca. 14 m til kirkebyggelinje).
Vurdering af det ansøgte i forhold til andre områdeudpegninger (jf. § 36 stk. 2)
Tilbygningen etableres i et særligt kulturhistorisk interesseområde. Området er et
interesseområde, fordi der i området ved kirken fortsat ligger en række velholdte
gårde, som ikke blev udskiftet i det 18. århundrede. Den ældste del af landsbyen
med gårdene omkring kirken og kirkegården udgør en harmonisk enhed, og de
nyere huse langs vejen øst for kirken lægger sig naturligt op af den oprindelige
landsby. Viborg Kommune vurderer, at den ansøgte tilbygning ikke vil forstyrre de
kulturhistoriske interesser.
Tilbygningen ligger ikke indenfor et område med særligt landskabelig interesse og
uden for geologisk interesseområder.
Nabohøring
Viborg Kommune har ikke foretaget nabohøring i sagen, idet Kommunen vurderer,
at projektet er af underordnet betydning for naboer.
Lovgrundlag
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar
2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug om tilladelse og
godkendelse m.v. af husdyrbrug (godkendelsesbekendtgørelsen).
Klagevejledning
Afgørelsen efter anmeldeordningen kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der har en væsentlig, individuel
interesse i sagens udfald, jf. Husdyrgodkendelsesloven § 84.
Du har mulighed for at 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 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. Gebyret
tilbagebetales, hvis
1.
Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2.
Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller
3.
Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
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 30.
marts 2017. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune senest
den 27. april 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 godkendelsen er meddelt. Er
afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra
bekendtgørelsen.
Virkning af klage efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug
En klage over afgørelser efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug har ikke
opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om miljøgodkendelse af
husdyrbrug m.v.
Med venlig hilsen
Finn Larsen
Civilingeniør

Bilag 1. Situationsplan.

