LECA Slagtesvin ApS
Dalgårdvej 11
7860 Spøttrup

3. november 2021

Fjordvej 143C - § 10 anmeldelse - fodersilo
Der er indsendt en anmeldelse til Skive Kommune den 19. oktober 2021. Det drejer sig om
etablering af en ny fodersilo på Fjordvej 143C, 7870 Roslev. Anmeldelsen sker i henhold til
§ 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i. Anmeldelsen er indsendt gennem
husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 230120 version 1) af Byggeri og Teknik I/S.
Fodersiloen er af galvaniseret stål. Siloen har en diameter på 3,5 meter og en højde på 11,91
meter over terræn.
Fodersiloen, silo 4, er magen til 3 forud godkendte siloer, og vil ske i tilknytning til disse.
Siloerne ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, se bilag 1. Siloen anvendes (som de 3
andre) til færdigblandet tørfoder som derfra føres ind til blandekarret, hvor det blandes med
vand til en pumpbar vælling.
Afgørelse
Skive Kommune træffer afgørelse1 om, at der må opføres en fodersilo som ansøgt.
Fodersiloen kan etableres efter anmeldeordningens § 101, og den kan derfor etableres uden
miljøgodkendelse af husdyrbruget.
Der gøres opmærksom på:
- At afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt.
- At der er krav om afskærmende beplantning rundt om hele husdyrbruget, jf. miljøgodkendelse
af 28. maj 2021.
Partshøring
Efter Forvaltningslovensii §19 skal det vurderes om der er parter i sagen, der skal høres.
Afstanden til naboer er stor, og afgørelsen vurderes derfor at være af underordnet betydning for
naboerne. Der er ikke andre udover ansøger og bygherre som kan tænkes at have en væsentlig
direkte, retlig og individuel interesse i sagens afgørelse.
Udkast til afgørelse er derfor sendt i partshøring hos ansøger og bygherre. De havde ingen
bemærkninger.
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Sagsbehandling
Skive Kommune har gennemgået anmeldelsen, og vi vurderer at det anmeldte kan foretages,
når betingelserne er opfyldt i stk. 1-4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §101:
- Fodersiloen er erhvervsmæssigt nødvendig for landbrugets drift. Det er oplyst, at fodersiloen
skal bruges til opbevaring af foder til det godkendte husdyrbrug, og derfor er erhvervsmæssig
nødvendig for landbrugsdriften. Fodersiloen er også beliggende i tilknytning til ejendommens
hidtidige bebyggelsesarealer.
- Fodersiloen placeres mindst 50 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens
rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Der er desuden mindst 50 meter til et
område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller
til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
- Afstanden til nærmeste nabobeboelse er mindst 50 meter.
- Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
- Højden på fodersiloen er lavere end 20 meter. Det er oplyst, at totalhøjden bliver 11,91 meter.
- Der ændres ikke på eksisterende stalde eller gødningsopbevaring.
- Fodersiloen vil ikke påvirke naturområder, der er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven eller
påvirke beskyttede diger og fredede fortidsminder.
- Fodersiloen ligger i yderkanten af kystnærhedszonen. Der er foretaget en vurdering af hele
husdyrbruget i miljøgodkendelse meddelt den 28. maj 2021. Nærheden til fjorden vurderes ikke
at konflikte med det ansøgte. Afstanden til fjorden vil være ca. 2.400 meter, og anlægget vil
ikke være synligt fra fjordsiden.
- Fodersiloen bygges udenfor kirkebygge- eller skovbyggelinjer, å-beskyttelses, søbeskyttelseseller strandbeskyttelseslinjer.
Samlet vurdering
Skive Kommune vurderer, at etableringen af fodersiloen overholder kravene i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og derfor kræver det ikke en tilladelse eller godkendelse
efter §16a eller §16b.
Der vil til enhver tid vil være adgang til aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol,
som vi er i besiddelse af, jvf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i
miljøoplysninger.
Offentlighed
Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 3. november
2021.
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.
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Digital klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk.
Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive
Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og
1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune
fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via
Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune.
Skive Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være
indsendt via klageportalen senest den 1. december 2021.
Du vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Udnyttelse af anmeldelsen
Du kan udnytte afgørelsen i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage,
medmindre de bestemmer andet.
Øvrige tilladelser
Der skal ikke ansøges om byggetilladelse til fodersiloer med en højde under 12 meter. Det er
bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri som ikke kræver byggetilladelse, til
kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Vær opmærksom
på, at der med denne afgørelse ikke er givet tilladelse efter anden lovgivning.
Med venlig hilsen

Marianne Dyhrberg
Ingeniør

Udkast er sendt til
Ansøger, Byggeri og Teknik I/S, Birk Centervej 24, 7400 Herning
LECA Slagtesvin ApS, Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup
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Ansøger, Byggeri og Teknik I/S, Birk Centervej 24, 7400 Herning
LECA Slagtesvin ApS, Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup
Kulturarvsstyrelsen
Embedslægeinstitutionen Midtjylland
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Det Økologiske Råd
Friluftsrådet i Region Limfjord Syd
Dansk Ornitologisk Forening
Museum Salling
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Bilag 1 – Placering af ny fodersilo (silo 4)
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Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. BEK. nr. 2256 af 29. december 2020.
Forvaltningslov. Lov nr. 571 af 19. december 1985, jf. lovbek. nr. 433 af 22. april 2014.
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