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§ 10 afgørelse vedrørende tre kornsiloer på Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele.
Viborg Kommune har den 17. maj 2021 modtaget din anmeldelse af tre kornsiloer
på Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele via IT-ansøgningssystemet
husdyrgodkendelse.dk, skema 227429.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler hermed lovliggørende afgørelse vedrørende 3
kornsiloer efter § 10 i anmeldeordningen i bekendtgørelse nr. 2256 af 29.
december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Det er en forudsætning, at husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre generelle
krav til husdyrproduktionen overholdes.
Offentliggørelse og mulighed for at klage
Afgørelsen bliver offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside den 2. juni
2021. Der kan klages over afgørelsen indtil den 30. juni 2021 til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Uddybende oplysninger om
muligheden for at klage findes i det sidste afsnit i dette brev.
Etablering af to fodersiloer
De tre kornsiloer er etableret i tilknytning til det eksisterende husdyranlæg.
Siloernes dimensioner er ca. 10- 13 m i højden og ca. 3 m i diameter.
Der skal ikke foretages terrænændringer over 1 m.
De anmeldte kornsiloer vurderes at erhvervsmæssigt nødvendige. Siloernes
placering er vist i bilag.
Viborg Kommune vurderer, at siloerne opfylder de krav, som er nævnt i § 10 i
anmeldeordningen i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Kravene er følgende:
1) Kornsiloerne er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens
hidtidige bebyggelsesarealer.
2) Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere
end +/- 1 m.
3) Siloernes højde er lavere end 20 m.
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Siloerne placeres ikke i et område, der i Kommuneplanen for Viborg Kommune er
tillagt særligt landskabelige værdier, bevaringsværdier m.v.
Konklusion vedrørende de anmeldt kornsiloer.
Viborg Kommunes vurdering er, at etablering af de ansøgte kornsiloer ikke vil
medføre væsentlig virkning på miljøet og i øvrigt kan være på stedet uden at
påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til
omgivelserne.
Lovgrundlag
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29.
december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Viborg Kommune har ikke foretaget naboorientering, idet Kommunen har
vurderet, at kornsiloerne er af underordnet betydning for naboer.
En afgørelse efter anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år
efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet,
bortfalder afgørelsen for denne del, jfr. § 53 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29.
december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
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.
Hvis du ønsker at klage, skal du sende din klage via klageportalen, som du finder
et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.
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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 2.
juni 2021. En eventuel klage skal være skal være tilgængelig for Viborg Kommune i
Klageportalen senest den 30. juni 2021.
Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det
dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.
Virkning af klage
En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på
retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.
Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrbrugloven.
Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.
Med venlig hilsen
Finn Larsen
Civilingeniør
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