Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse, Fårupvej 32, 8840 Rødkærsbro.
Viborg Kommune har den 2. juni 2021 modtaget en ansøgning fra Arne Søndergård om miljøgodkendelse
efter Husdyrbruglovens § 16a til at opføre 4 nye svinestalde på Fårupvej 32.
Der ansøges om et byggefelt på 71 m x 115 m. Indenfor byggefeltet placeres 4 stalde på ca. 12,6 meter i
bredden og ca. 110 meter lange. Produktionsarealet bliver på 3.720 m2, og husdyrproduktionen bliver ved en
godkendelse et såkaldt IE-brug, hvortil der stilles særlige krav om miljøledelse, m.v.
Staldene kommer til at ligge parallelt med Fårupvej i nord/sydgående retning og bindes sammen af en
midtergang midt på alle staldene. Staldene placeres med mellemrum på 5-6 meter. Ud over byggefeltet til
staldene søges der om et byggefelt til en foderlade i den sydøstligste ende af stalden. Umiddelbart nord for
foderladen opføres der to nye Almas siloer til korn. Staldene forventes opført i elementer i grå tone, med sort
tag i eternit i stål og lyse vinduer/døre. Da staldene ikke bliver bredere end ca. 12,6 meter vil de ikke blive ret
høje og dermed ikke fremstå så markant i landskabet. Mellem de nye stalde og det eksisterende anlæg
ønskes der opført 2 nye gyllebeholdere. Situationsplan ses nedenfor.

Situationsplan. Nye svinestalde på Fårupvej 32.

Lugt- og ammoniakkrav er overholdt af projektet ifølge ansøgningen, men Viborg Kommune vil foretage en
nærmere vurdering af projektets indvirkning på miljøet. Vurderingen vil også omfatte landskabelig vurdering,
transporter, vejforhold m.v.
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 14. juli 2021.
Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Du kan
allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger. Der vil blive fastsat en frist på 30 dage til at
kommentere udkastet.
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 E-mail til
miljoe@viborg.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Finn Larsen på tlf. 87875619.

