Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup
,

Tillæg til godkendelse meddelt den 29. juli 2009

Tillægget er meddelt den 28. november 2013

i

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omfatter ændring i vilkår om beplantning.
Tillægsgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug (lov nr. 1486 af 4. december 2009).

Ansøger og ejer:
Navn:

Esben Ravn Larsen

Adresse:

Tranemarken 3, 7860 Spøttrup

Telefon:

24277055

E-mail:

ravn.larsen@hotmail.com

Bedrift:
Matr. nr.:

3k, 9a, 9x, 97, 9æ, Nr. Lem By, samt 1 h, Bavnsgård,
Lihme

CVR-nummer:

26576628

P-nr.:

1009070822

CHR-nr:

40907

Vigtige datoer:
Godkendelsen annonceres 28. november Klagefristen udløber
den
2013
den

27. december
2013

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:

Der er søgt om at ændre et vilkår i den tidligere meddelt godkendelse. Vilkåret
omhandler beplantning omkring gyllebeholder. Vilkåret blev stillet i henhold til en
landskabelig vurdering.
Tillægget har været i 6 ugers høring hos naboer og parter. Der indkom ingen
høringssvar.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune

Skive Kommune

Rådhuspladsen 2

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

7800 Skive

Sagsbehandler: Trine Fomsgaard
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg
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1 ANSØGNING OG GODKENDELSE
Esben Ravn Larsen har søgt tillæg til miljøgodkendelse på Tranemarken 3, 7860
Spøttrup.
Ansøgningen er modtaget pr. mail. den 15. juli 2013
Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug


LBK nr. 1486 af 4/12/2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.



BEK nr. 294 af 31/3/2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tillæg til miljøgodkendelse
Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen og suppleret med kommunens vilkår
og vurderinger, meddeles der tillæg til miljøgodkendelse.
Landbrugsejendommen er omfattet af Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug nr. 1486 af 4. december 2009, kapitel 3, § 12, stk. 3).
De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er:
o

anvendelse af bedste tilgængelige teknik

o

hensyntagen til overfladevand og natur, herunder





områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer
fredede områder
internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)
områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger

o

begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og
lugtgener

o

sikring af korrekt affaldshåndtering

o

beskyttelse af jord og grundvand

o

Beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning

o

hensynet til de landskabelige værdier

o

væsentlige mulige alternative løsninger

o

nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften

Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden
lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.

2 GENERELLE FORHOLD

VILKÅR
1.

Bortfald af vilkår i eksisterende godkendelse Vilkår nr. 7 omhandlende
beplantning, bortfalder.

VURDERING
Beskrivelse af byggeriet
En gyllebeholder på 3500 m3 som er opført i 2010. Beholderen er overdækket med
teltdug i lyse grålige nuancer. Gyllebeholderen ligger øst for staldbygningerne og
umiddelbart øst for anden gyllebeholder uden overdækning.
Beskrivelse af landskabet som anlægget placeres i
I Vestsalling veksler kysten mellem klinter og fladstrand. Harre Vig indeholder en rig
formverden af odder, halvøer, bugter og nor. En stor del af kommunens sommerhuse
ligger ved Sallings vestkyst. Våde strøg af eng og mose strækker sig fra kysten langt
ind i baglandet. Herimellem bølger udfladede bakker sig med landbrug. Egnen er
præget af vestenvind, og da jordbunden overvejende består af sandjord (nordlige del
af Vestsalling), er der mange læhegn og mindre nåletræsplantninger. Der er en
blanding af husmandssteder, gårde ude af drift og gårde i drift med industrialiseret
kvæg- eller svineavl. De talrige husmandssteder er prægende for egnen
Tranemarken 3 ligger i den sydlige del af Vestsalling ved landevejen mellem Lem og
Lihme. Området er præget af storformet bølget terræn med nord/syd gående hegn,
store gårde i drift og små skovbevoksninger. Landskabet er et morænelandskab
dannet under sidste istid med overvejende lerbund.
Området hvor ejendommen er placeret er præget af andre tekniske anlæg som
vindmøller og højspændingsledninger. Derforuden ligger der umiddelbart syd for
ejendommen en Foderstof, som består to meget store rektangulære betonbygninger.
Staldbygningerne ligger lavt i terrænet. Terrænet er stigende mod øst, og
gyllebeholderen ligger derfor i højere kote end staldene. Terrænet fortsætter med at
stige yderligere mod øst. Ved indsyn til gyllebeholderen fra Tranemarken ses det, at
bakkekammen skærer gyllebeholderen således at overdækningen ses med himlen
som baggrund og selve beholderen ses med bakken som baggrund. Overdækningen
lyse og grålige nuancer falder farvemæssigt i med den danske himmels overvejende
farveskala.

Indsynet til beholderen fra vejen mellem Lihme og Lem forstyrres af beplantning ved
Tranemarken. Det vurderes, at det stillede vilkår om en øst-vestgående trærække
ikke vil ændre på dette indsyn.
Indsynet til beholderen fra landevejen mellem Lem og Lihme blokeres i høj grad af
Foderstoffens bygninger. Først når denne er passeret, kan beholderen ses, dog kun
hvis man drejer hovedet i 90 grader vinkel. Når Foderstoffen er passeret fanges
blikket i stedet af stalde og gyllebeholder på en ejendom på Lyngtoften.

Gyllebeholderen med overdækning set fra Tranemarken.

Indsyn til gyllebeholderen, set fra landevejen mellem Lihme og Lem.

Vurdering

På baggrund af ovenstående beskrivelse, vurderer Skive Kommune at en beplantning
som stillet i vilkår 7 i miljøgodkendelse af 29. juli 2009, ikke vil ændre markant på
oplevelsen af beholderen med overdækning i landskabet. Vilkåret kan derfor bortfalde.

3 STALDANLÆG
3.1

Drift af staldanlæg

VILKÅR
Ingen vilkår
VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
staldanlæggene.

3.2

Lugt

VILKÅR
Ingen vilkår
VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om lugt.

3.3

Støj og transport

VILKÅR
Ingen vilkår
VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om støj og
transport.

3.4

Lysforhold

VILKÅR
Ingen vilkår

VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
lysforhold.

3.5

Gyllebeholdere og gyllehåndtering

VILKÅR
Ingen vilkår
VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
gyllebeholdere og gyllehåndtering.

3.6

Spildevand og overfladevand

VILKÅR
Ingen vilkår
VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
spildevand og overfladevand.

3.7

Skadedyrsbekæmpelse

VILKÅR
Ingen vilkår
VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
skadedyrsbekæmpelse.

3.8

Håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier

VILKÅR
Ingen vilkår

VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier.

3.9

Driftskontrol

VILKÅR

VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om
håndtering af driftskontrol.

3.10 Renere teknologi og BAT

VURDERING
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i godkendelsens afsnit om BAT.

4 KONKLUSION
Tillægget til miljøgodkendelsen på Tranemarken 3 vurderes ikke i væsentlig grad at
forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier.
Det søgte tillæg til godkendelsen på Tranemarken 3 vurderes samlet set ikke at give
anledning til væsentlige påvirkninger eller gener for lokale naturområder og
omkringboende, hvis vilkårene i denne godkendelse efterleves.

5 TILLÆGSGODKENDELSENS GYLDIGHED,
KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING
Tillæggets gyldighed
Bedriften må i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke
udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til
affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det
hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Skive Kommune.
Hvis bedriften ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovens §
12, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.
Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug § 40.
Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt
meddele påbud eller forbud efter § 40, stk. 2, hvis:
-

der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.

-

forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved
godkendelsens meddelelse.

-

forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens
meddelelse.

-

væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en
betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt
store omkostninger for bedriften.

-

det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er
påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

-

der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på
virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens
§ 7 om risikobetonede processer m.v.

Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til en § 12 bedrift skal
foretages, når der er forløbet 8 år, efter at bedriften er godkendt første gang.
Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver
10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug § 42.
I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den
endelige afgørelse er meddelt.
Vilkårene kan dog til enhver tid ændres for at forbedre bedriftens kontrol med egen
forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.
Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug og Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager bedriften for de nødvendige
tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.
Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den

øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 71 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug altid være adgang for de personer, der af Skive
Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

Parter der har fået udkast af tillægget i høring
Ejere af og beboere på følgende adresser, har haft udkast til miljøgodkendelsen i
høring:
Amtsvejen 53, 7860 Spøttrup
Amtsvejen 51, 7860 Spøttrup
Amtsvejen 39, 7860 Spøttrup
Amtsvejen 41A-B, 7860 Spøttrup
Amtsvejen 34, 7860 Spøttrup
Engtoften 1, 7860 Spøttrup
Amtsvejen 47, 7860 Spøttrup
Tranemarken 1, 7860 Spøttrup
Engtoften 2 A, 7860 Spøttrup
Der indkom ingen høringssvar i perioden.

Offentliggørelse, klagevejledning og gebyr for klage
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal
være Skive Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato for klagefristens
udløb.
En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og Miljøklagernævnet, men
sendes til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, Postboks 509, 7800 Skive.
Såfremt der indgår en klage, og Skive Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om
godkendelse, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra
kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i
klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og
Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage.

Gebyr for klage
For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 500 kr.
(2012-niveau). For størrelsen på det prisregulerede klagesagsgebyr og hvornår gebyr
tilbagebetales henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Udnyttelse af tillægget på trods af klage
Husdyrbruget vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Natur- og
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet,
eller medmindre der er stillet vilkår efter § 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om
landskabelige forhold. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse
af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Civilt søgsmål
Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Underretning om godkendelsen

Kopi af godkendelsen er sendt til:
-

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

-

Arbejdstilsynet

-

Danmarks Fiskeriforening

-

Danmarks Sportsfiskerforbund

-

Dansk Ornitologisk Forening

-

Det Økologiske Råd

-

Danmarks Naturfredningsforening

-

Ferskvandsfiskeriforeningen

-

Forbrugerrådet

-

Friluftsrådet i Region Limfjord Syd

-

Kulturarvsstyrelsen

-

Miljøministeriet, Miljøcenter Ringkøbing

-

Museum Salling

-

Sundhedsstyrelsen, midt@sst.dk

Godkendelsen er udarbejdet af:


Skive Kommune

Med venlig hilsen

Per Nørmark

Trine Fomsgaard

Teamleder, Natur

Cand.scient

