Carsten Boye Jensen
Kirkebakken 2
7850 Stoholm Jyll.
CVR-nr.: 28 46 13 99
15. september 2017

Holstebrovej 107 - Afgørelse om udvidelse af dyrehold

Skive Kommune har modtaget en anmeldelse efter § 30 om udvidelse af slagtesvin i eksisterende stalde. Anmeldelsen er modtaget den 15. juni 2017.
Anmeldelsen er modtaget inden 1. august 2017. Overgangsbestemmelserne1 gør, at den derfor skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen, som var gældende på dette tidspunkt2.
Anmeldelsen er indsendt af Minna H. Andersen, Landbo-Limfjord for Carsten Boye Jensen, Kirkebakken 2, 7850 Stoholm Jyll..
Den tilladte produktion på Holstebrovej 107, 7800 Skive er fastsat ud fra en anmeldelse efter
husdyrgødningsbekendtgørelsen på tilsyn før 2007.
Tilladt produktion:
- 7.300 slagtesvin 30 - 102 kg på 1.825 stipladser
Anmeldt produktion:
- 7.624 slagtesvin 30 – 110 kg på 1.825 stipladser
Beregningerne for svineproduktionen kan ses i nedenstående tabel.
Tabel 1. Sammenligning af DE
Husdyrproduktion

Tilladt produktion
Anmeldt produktion:

Dyretype / staldanlæg Antal
dyr
Slagtesvin/drænet
7.300
gulv med spalter
Slagtesvin/drænet
7.624
gulv med spalter

Vægtgrænser
30 - 102

Dyreenheder
2008/2009
208,57

30 – 110

Dyreenheder
2010/2011

208,47

Afgørelse
TEKNISK FORVALTNING
Byg og Miljø
På baggrund af vurderingen, meddeler Skive Kommune afgørelse om, at dyreholdet kan udvides i eksisterende stalde på adressen Holstebrovej 107, 7400 Skive. Den tilladte årlige husPostboks 509
dyrproduktion er herefter:
Rådhuspladsen 2
7.624 slagtesvin 30 – 110 kg på 1.825 stipladser, på drænet gulv med spalter.

7800 Skive
Tlf.: 99155500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
EAN-nr.
www.skive.dk
Reference: 779-2017-25312
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§ 64 i Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Henvendelse til:
Kirsten Brødbæk
Direkte tlf.: 99157717
kmbr@skivekommune.dk

Sagsbehandling
Afgørelsen træffes i medfør af § 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug3.
Dette kan iværksættes efter anmeldeordningen for husdyrbrug og derved uden krav om godkendelse efter husdyrbrugsloven.
Nabohøring
Afgørelsen har været i høring i 14 dag ved naboer fra den 31. august 2017 til 14 september
2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i perioden.
Afgørelsen vil blive meddelt på følgende betingelse:
Der må ikke i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet udføres ændringer af staldanlæg, der
kræver tilladelse eller godkendelse husdyrbrugsloven (eksempelvis renovering/ændring af
staldgulve).
Udnyttelse og eventuelt bortfald
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter meddelelsen.
Hvis afgørelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet, bortfalder den del af afgørelsen (produktionstilladelsen), der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.
Vurdering af det anmeldte § 30
I henhold til § 30 skal følgende betingelser være opfyldt ved udvidelse af dyr i eksisterende
stalde:

På bedriften må der ikke samtidig udføres ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrloven.
Udvidelse sker ved en produktivitetsforøgelse. Der ændres derfor ikke i staldene eller gulvtyperne.

Bedriften må ikke være omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i
husdyrloven.
Husdyrbruget har ikke foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af husdyrbruget siden 2007. Den er derfor ikke omfattet af §§ 10 – 12 i husdyrloven.

Der må ikke ske en stigning i antal dyreenheder jf. § 30 stk. 4 nr. 4 og 51.
Beregninger af DE kan ses i tabel 1. DE i anmeldt drift er mindre end DE i nudrift beregnet efter 2008/09 og 2010/11.


Staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
a) Kategori 1-natur: Mindst 325 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden,
mindst 450 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 650 m, hvis
der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3 .
b) Kategori 2-natur: Mindst 250 m
c) Kategori 3-natur: Mindst 100 m

Staldanlægget ligger cirka 1 km fra nærmeste kategori 3-natur. Både kategori 1 og 2-natur
ligger mere end 1 km fra husdyrbruget. Afstandskravene til natur er derfor overholdt.


Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B .

Der er indsendt et fiktivt ansøgningsskema nr. 100092 ver. 2, der viser at, i forhold til byzone,
samlet bebyggelse og enkelt beboelse er geneafstandene overholdt.
Det anmeldte husdyrhold gælder antallet af slagtesvin, indenfor de angivne vægtintervaller,
ikke antallet af dyreenheder.
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Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Skive Kommune har gennemgået anmeldelsen efter bestemmelserne i § 30 og kan herefter
bekræfte, at anmeldelsen er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse.
Det kan oplyses, at der til enhver tid vil være adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, jvf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Offentliggørelse
Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 15. september 2017.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede
myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
En eventuel klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets ”klageportal”, der findes
link til klageportalen på www.virk.dk og www.borger.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1800 som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være
indsendt via klageportalen senest den 13. oktober 2017.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage.

Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage
Husdyrbruget vil kunne udnytte anmeldelsen i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet.
Civilt søgsmål
Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

Afgørelsen har været i høring ved ejere/beboer:
Holstebrovej 399, 7860 Spøttrup
Denne afgørelse er sendt til:
Carsten Boye Jensen, Kirkebakken 2, 7850 Stoholm Jyll., e-mail: carstenboye@mail.dk
Landbo Limfjord v/Minna H. Andersen, e-mail: mha@landbo-limfjord.dk
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skive-Salling. E-mail:skive@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening. E-mail:dnskive-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening. E-mail: mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Skive afd. E-mail: skive@dof.dk
Sportsfiskerforbundet. E-Mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet i Region Limfjord Syd. E-mail: ajj-7600@webspeed.dk
Museum Salling. E-mail: many@skivekommune.dk
Sundhedsstyrelsen. E-mail: senord@sst.dk

Situationsplan

