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Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og
Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06
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Ansøger:
Navn:

Skive Rideklub

Adresse:

Flyvej 18 B, 7800 Skive

Telefon:

Intet

Matr. Nr.:

Skive Brårup jorde, 107A

CVR-nummer:

75 84 22 28

CHR – Nr.:

Heste hold har ingen CHR. nr.

Vigtige datoer:
Tilladelsen meddeles den 27. august 2014
Klagefristen udløber den 25. september 2014

Sagsbehandler: Erik Kolding
Kvalitetskontrol: Katarina Sandberg
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Tilladelse til opførelse af en ny stald og en møddingsplads
Den foreliggende sag
Landbo-Limfjord ved Torben Ravn har den 30. januar 2014 ansøgt Skive Kommune om
tilladelse til at opføre en ny hestestald samt en møddingsplads. Der sker ingen ændringer i
hesteholdet i denne tilladelse.
Ansøgning om etablering af en hestestald og en møddingsplads er omfattet af § 10 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven).
Produktionstilladelse for Flyvej 18 A - Flyvej 18 B
Skive Rideklub har den 6. februar 2012 fået tilsendt oplysninger, om den tilladte produktion på
ejendommen Flyvej 18 A, 7800 Skive. Ved ansøgning af § 10 tilladelse i 2014 til Flyvej 18 B
inddrages denne matrikel i den samlende produktionstilladelse. Dette er meget
hensigtsmæssigt, da det vil være meget svært på et tilsyn på Skive Rideskole, at adskille
hesteholdet på de to ejendomme fra hinanden.
Ifølge Skive Kommunens registreringer er det tilladte dyrehold på ejendommen følgende:
83 heste, under 300 kg. (årsheste)
52 heste, 300-500 kg. (årsheste)
Produktionstilladelsen svarer til det dyrehold der blev registreret efter et miljøtilsyn den 30.
november 2004. I tilsynsrapporten står følgende: ”Rideklubben har plads til opstaldning af 74
heste og ponyer. Her ud over kommer der fremmede heste til rideskole på dagbasis og ved
ridestævner. På baggrund heraf, at det drejer sig om en rideklub med varierende aktiviteter,
er der givet tilladelse fra Skive Kommune til et årligt hestehold på max. 35 DE.”
Eksisterende stalde:
Eksisterende staldanlæg og møddingsplads nedrives efter opførsel af ny stald.
Ny stald og mødding:
Placeres som angivet på ovenstående skitse der søges om plads til 100 heste uanset at der i
fase 1 kun etableres 70 bokse. Ved evt. senere udvidelse kan lade inddrages til ca. 30
heste/ponyer.
Mødding etableres som grav, hvor fast gødning oplagres i enten container eller på befæstet
areal til afhentning til biogasproduktion.
Plads overholder specifikationer i landbrugets byggeblad 103.06-08
103.06-05 (møddingsplads med afgrænsningsmur).

(containerplads) eller

Vaskevand fra stalde og opsadlings område:
Vand fra vask af stalde og heste opsamles og håndteres i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158900.
Hvis væsken sprinkles ud på en mindre areal med f.eks. græs eller pil vil det ske i henhold til
landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 (udsprinkling af ensilagesaft og restvand).
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Tag og overfladevand:
Vandet nedsives på ejendommen som beskrevet i allerede fremsendte byggeansøgning.
Sanitært spildevand:
Afledes i henhold til spildevandsplan:
http://www.skive-spildevandsplan.dk spildevandsplan

Tilladelse efter § 10
Skive Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 10 i lov. nr. 1572 af 20. december 2006,
jf. lovbek. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til at etablerer
en ny hestestald samt et gødningshåndteringsområde på Skive Rideklub.
Tilladelsen er meddelt på nedenstående vilkår og husdyrbruget skal fremover drives efter
disse. Tilladelsen er givet på grundlag af den fremsendte ansøgning og oplysninger, der
fremgår af denne tilladelse og vedlagte bilag til tilladelsen m.v.
Tilladelsen er baseret på følgende lovgivning:


Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04/12-2009).



Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (bek. nr. 1280 af 8.
november 2013).



Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (bek. nr.
853 af 6. juni 2014).

Forhold til anden lovgivning
Der gøres opmærksom på, at en tilladelse til husdyrproduktion til og med 75 DE efter reglerne
i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse,
dispensation m.v. efter anden lovgivning.
Vilkår for drift af Flyvej 18 A & B 7800 Skive
1. Husdyrproduktion. Ændringer i det erhvervsmæssige dyrehold på Skive Rideklub må
kun foretages efter anmeldelse til Skive Kommune. Der henvises til afsnittet:
Produktionstilladelse for Flyvej 18 A - Flyvej 18 B, på side 3 i denne tilladelse.
2. Udnyttelsesfrist. Tilladelsen skal være taget i brug inden 2 år efter den er meddelt.
3. Flue- og skadedyrsbekæmpelse. Fluer, fluelarver, samt skadedyr (mus, rotter, mm)
skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for
Plantebeskyttelse og Skadedyr, Skadedyrlaboratoriet.
4. Ryddelighed. Ejendommen skal så vidt muligt holdes ryddet. Tab af foder og halm
skal fjernes. Foder skal opbevares, således det ikke giver anledning til tilhold af
skadedyr.
5. Lyskilder. Lyskilder på Skive Rideklub må ikke være rettet mod omkringboende,
såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende.
6. Gødningshåndtering. Al gødning fra hestestaldene på Flyvej 18 A - Flyvej 18 B skal
afsættes til et biogasanlæg.
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Vurdering, der ligger til grund for tilladelsen
Skive Kommune har i nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved udvidelsen. Ansøger har
bidraget med oplysninger om ejendommens miljøforhold i ansøgningsmaterialet.
Udnyttelsesfristen
Tidsfristen for at tage tilladelsen i brug er sat til 2 år. Det er en forudsætning for overholdelse
af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden udløbet af de 2 år, fortsættes og
færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens
udløb.
Det betyder også, at hvis tilladelsen ikke er fuldt udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, så
bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er taget i brug og dermed vil den tilladte
produktion blive nedskrevet tilsvarende.
Bygninger
Gødningsopbevaringsanlæg
Dyrene går i bokser på dybstrøelse. Der muges jævnligt ud, hvor dybstrøelsen/gødningen
afleveres til biogasanlæg.
Natur
Anlæg
Nærmeste naturområde er en hede. Heden er større en 10 ha, beskyttet gennem
naturbeskyttelsesloven og ligger uden for Natura 2000. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er det derfor kategori 2 natur. Der kan tillades en total deposition på op til 1
kg N/ha pr. år.
Total depositionen er i skema 61.384 beregnet til 0,1 kg N/ha pr. år. Kravet er hermed
overholdt.
Arealer
Da alt husdyrgødning overføres til biogasanlæg, er der ikke tilknyttet udbringningsarealer til
husdyrholdet.
Lugt, støj og støv
Der vil ikke være en forøget lugt-, støj- og støvpåvirkning af omgivelserne fra de nye projekt,
som er opstaldningsstald og containergrav, da de erstatter de ned slidte anlæg.
Desuden bliver anlægget etableret opad et nuværende meget aktivt hesteområde (Skive
Trav).
Lys
Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer, samt fra udendørsbelysning. På
ejendommen opsættes ikke projektører eller lignende kraftig udendørs belysning.
I stalde med åbne sider vil indendørs staldbelysning kunne ses udefra.
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Fluer og skadedyr
For at begrænse fluegener, er der stillet vilkår om at der skal ske fluebekæmpelse, samt at
foder-og halmspild skal fjernes.
Retningslinjerne for flue- og skadedyrsbekæmpelse findes på Institut for Plantebeskyttelse og
Skadedyr.
Instituttet
har
en
skadedyrsguide
på
deres
hjemmeside:
http://www.dpil.dk/dpil2005/keyindex.htm.
Transportveje
Efter ændringen af stalde og gødningshåndteringen, vil transporterne til og fra Skive Rideskole
ikke blive ændret.
Lokalisering
I lokalplan nr. 250, vedtaget den 28. februar 2012, omfattende Skive Travbane m.m. kan det
ansøgte indbefattes da der under Lokalplanens bestemmelser, § 3 Områdets anvendelse, stk.
3.1 står: Delområde I må kun anvendes til offentlige formål i form af travbane og rideklub med
tilhørende faciliteter, som stalde, ridehaller, ridebaner, folde mm.
Figur 1. Kortet viser lokalplanens delområde
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Bedste tilgængelige teknik
Miljøstyrelsen har ikke defineret vejledende emissionsgrænseværdier for BAT-niveau for
produktioner svarende til produktionen på Flyvej 18 A og Flyvej 18 B. Skive kommune
vurderer generelt at produktioner på dybstrøelse er BAT uden inddragelse af yderligere
virkemidler til nedbringelse af ammoniakfordampningen.
BAT-teknologier som gyllekøling, syretilsætning og skrabere er ikke funktionsdygtige i en
dybstrøelsesstald og derfor ikke vurderet for BAT i denne afgørelse.
Samlet konklusion for projektets sandsynlige påvirkning af miljø og omgivelserne
Det er vurderet ud fra ovenstående, at den planlagte ændring ved overholdelse af de stillede
vilkår, ikke vil få en væsentlig indflydelse på miljø og omgivelser.
Det vurderes, at ændringen er forenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og at
udvidelsen ikke væsentligt vil påvirke arter og naturtyper omfattet af international
naturbeskyttelse eller EF-habitatdirektivets bilag IV.

Offentlighed
Høring
Tilladelsen har været i høring hos relevante parter i 3 uger. Der indkom ingen høringssvar i
perioden. Beboer på og ejere af følgende adresser har haft tilladelsen i høring:









Robert Marinus Nielsen, Flyvej 20, 7800 Skive
Flyvej 18 c: PJ SKIVE EJENDOMME ApS, Søndergade 10, 7800 Skive
Leif Olsen, Flyvej 16, 7800 Skive
ApS NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANE, Flyvej 2, 7800 Skive
Jørgen Friedich, Skive Rideklub Flyvej 18 B, 7800 Skive
Jane Neess, Skive Rideklub Flyvej 18 B, 7800 Skiv
Dorte Sigh Skive Rideklub Flyvej 18 B, 7800 Skiv
Torben Ravn Petersen, Landbo-Limfjord, 7800 Skive

Klagevejledning
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede
myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i
sagens udfald.
Skriftlig 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.
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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. For størrelsen på
det prisregulerede klagesagsgebyr og hvornår gebyr tilbagebetales henvises til Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Udnyttelse af tilladelsen på trods af klage
Husdyrbruget vil kunne udnytte tilladelsen 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
tilladelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne tilladelse.
Civilt søgsmål
Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Erik Kolding

Per Nørmark Andersen

Cand. Agro

Teamleder
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Bilag 1. Ansøgning om § 10 tilladelse

Skema til ansøgning om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10
Ansøger m.v.
Navn

Adresse og evt. e-post

Telefonnr.

Skive Rideklub

Flyvej 18 b

97528050

Adresse

CVR-nr.

CHR-nr.

Flyvej 18 B

75842228

Ansøger

Husdyrbrugets ejendomme

Husdyrproduktion
Dyreart

Antal dyr

Dyreenheder (DE)

Nuværende produktion I gl. stalde

Heste

64

19,7

Fremtidig produktion I nye stalde

Heste

100

31



Størrelse på heste/ponyer fremgår af vedhæftede bilag

Arealer

Hektar

Bedriftens samlede areal
Bedriftsarealer til udbringning af husdyrgødning
Til forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning

8

Husdyrgødning tilført og fraført bedriften
Modtager
Husdyrgødning Madsen
fraført bedriften Bioenergi i/s

CVR-nr.

CHR-nr.

33845499

Ingen

Skriftlig aftale

Fraført, DE
Op til 37,4

Kortmateriale
Vedlagt
Nuværende bygninger og planlagt byggeri samt
eksisterende og fremtidig beplantning

x

Bedriftens samlede arealer samt bedriftens
udbringningsarealer, inkl. aftalearealer

Alt gødning fra stalde afsættes til biogas,
gødning afsat ved afgræsning afsættes på folde
samt lejede græsarealer ( sommergræs)
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Miljø, natur, landskab og naboforhold
Ja
1

Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene angivet
i § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til vandforsyningsanlæg,
vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel?

x

2

Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i § 20 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne?

x

3

Ligger anlæggene mere end 300 m fra de beskyttede naturtyper, som er
omfattet af kategori 1, 2 eller 3, som angivet i bilag 3, punkt A?

4

Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12º eller
mere ned til søer og vandløb udover de 20 meter som fremgår af
bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder,
husdyrgødning, ensilage m.v. § 30, stk. 3?

x

5

Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer?

x

6

Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne 2 og 3, som angivet i
bilag 3, punkt D, nr. 1?

x

7

Ligger udbringningsarealerne uden for fosforklasserne 2 og 3, som angivet i
bilag 3, punkt C?

x

8

Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder og
områder der ved zonering er konstateret at være nitratfølsomme, og som på
et senere tidspunkt vil blive fastlagt som nitratfølsomt indvindingsområde og
blive omfattet af en indsatsplan, som angivet i bilag 3, punkt D?

x

9

Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller
beskyttede naturarealer?

x

Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med
landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer?

x

10

Nej

X**

*Der er søgt om dispensation for afstandskrav
**Ca. 280 meter til hede, men deposition mindre end 0,7 kg N/ha/år total deposition (0,1 kg
N/ha/år).
IT ansøgningsskema 61.384 vedlagt som bilag.
Udover de 10 nævnte punkter skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering i forhold
til §§ 27 og 32 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
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Figur 2. Situationsplanerne viser placering af ny stald og møddinsanlæg.
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Eksisterende stalde:
Eksisterende staldanlæg og møddingsplads nedrives efter opførsel af ny stald.
Ny stald og mødding:
Placeres som angivet på ovenstående skitse der søges om plads til 100 heste uanset at der i
fase 1 kun etableres 70 bokse. Ved evt. senere udvidelse kan lade inddrages til ca. 30
heste/ponyer.
Mødding etableres som grav hvor fast gødning oplagres i enten container eller på befæstet
areal til afhentning til biogasproduktion.
Plads overholder specifikationer i landbrugets byggeblad 103.06-08
103.06-05 (møddingsplads med afgrænsningsmur).

(containerplads) eller

Vaskevand fra stalde og opsadlingsområde:
Vand fra vask af stalde og heste opsamles og håndteres i henhold til husdyrbekendtgørelsens
regler (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152378).
Hvis væsken sprinkles ud på en mindre areal med f.eks. græs eller pil vil det ske i henhold til
landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 (udsprinkling af ensilagesaft og restvand).
Tag og overfladevand:
Vandet nedsives på ejendommen som beskrevet i allerede fremsendte byggeansøgning.
Sanitært spildevand:
Afledes i henhold til spildevandsplan
http://www.skivespildevandsplan.dk/Til%20webside%20juni%202012/SKIVE%20samlet%20spildevandsplan%2
0rev10%20-%20Vedtaget%20plan.pdf
Afstand til ammoniakfølsom natur:

Figur 1 Afstand til hede ca 290 meter ( krav min 300)
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Bilag 2. Visioner Skive NY ride center fra ansøger
Udgangspunktet for dette projekt er jo at løse de praktiske problematikker omkring
rideklubben, men samtidig er det et klart ønske om at skabe et unikt center som kan rumme:
- begynderen
-hobbyrytteren
- den ambitiøse rytter
- barnet
- den voksne
- den handicappede
- turrytteren
- dressurrytteren
- springrytteren etc.
Altså alle grupper der kunne tænke sig at have med heste at gøre.
Det er et ønske at skabe et sammenhængende center, et fyrtårn, som i højere grad end set tidligere- har det sociale opsadlingsrum i højsædet, som et omdrejningspunkt for de
sysler der har med hesten at gøre. Et rum der skaber muligheder som tilskuer, forældre,
pårørende at være både tæt på, men også samtidig i en klar sikkerhedsafstand til hestene.
LOA, (lokale - og anlægsfonden) har påpeget, og tidligere forsøgt at sætte det sociale rum på
dagsordenen for de unge ryttere som ofte færdes i rideskolerne, og ofte benytter en stor del af
deres fritid i centret/klubben.
Opsadlingsområdet - “hjerterummet”
Da vi op startede dette projekt tog vi som tidligere nævnt på en ekskursion, hvor vi så på de
nyeste anlæg indenfor området, hvor vi vidste der var tips og idéer at hente. Udover en lang
række “staldtips” med henblik på det praktiske omkring udmugning - hestevelfærd energibesparende tiltag etc. at konkludere da vi kom hjem at det sted vi kiggede på i
Troensøskolen, hvor man har dyrket idéen om hestene i focus, med ro i staldarealerne,
uopvarmet, og med et opvarmet, lyst og venligt opsadlingsområde, med et nær tilknyttet
socialt værested. Det var et veldisponeret område med lyd, lys og praktik i højsædet for hest
og rytter.
Det er ligeledes meget vigtigt for os i Skive NY ridecenter at vi skaber plads-og rum for
handicapryttere, både de fysisk handicappede og de psykisk handicappede som kommer på
stedet, og har en stor berigelse i nærværet med dyr. Derfor skal vores opsadlingsområde være
direkte tilgængeligt, også for disse brugergrupper.
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Figur 3. Opsadlingsområdet skal have den direkte kontakt til alle funktioner:

Opsadlingsområdet omgives af saddelrum til elevryttere, berider, privatryttere. I centrum for
dette har vi selve det gummibelagte opsadlingsområde hvor hesten står i sin egen “bås” /
spiltov, men åbent ud til alle, der vil være vandspiltove hvor ham kan vaske sin hest og der vil
være mulighed for en undersøgelses spiltov, samt sol.
Der vil forefindes handicaptoilet / personaletoilet med bad, samt administration på 1. sal med
møderum og sekretariat som kan anvendes ved stævner. Der vil være direkte indkig fra
rytterstue, og i det daglige et forhøjet areal til at “hænge ud” på samt til forældre og
pårørende som ikke ønsker at være i direkte kontakt med hestene, men være tæt på.
Situationsplanen
Vi har arbejdet med at kunne separere trafik og hest/rytter for at øge sikkerheden i hverdagen
hvor mange børn færdes i klubben, og man skal kunne komme sikkert fra stald - til opsadling og til ridehal/ eller ridebaner. Det er i det daglige én af de store gener på stedet da trafikken til
p-pladsen skal krydse vejen mellem stald og ridehal.
Da den nuværende ponystald er særdeles saneringsmoden, er det tanken at denne skal
nedrives og togvognene fjernes så dette vil give plads til et nyt parkeringsareal som anvendes
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i hverdagen, her vil også blive mulighed for trailer parkering, når man kommer med sin hest til
ridning hjemmefra.
Det er så tanken der kan udarbejdes en overdækning som kan anvendes mod p-arealet til
cykel - og hesteparkering, evt. med en afskærmning omkring. (jf skitse) Den kan så være
overdækket tilskuer pladser/ grill plads til den anden side - samt pitstop for andre
friluftsgrupper.
Jf. vores jordfordeling med stenhuggeren, så giver det mening af samle parkering, ankomst,
springbane, dressurbaner, som det første man ser når man kommer til Ridecentret.
Idag ankommer man til møddingspladsen og halm huset, det mener vi skal om mod vest
sammen med det nye staldanlæg så det giver en daglig synergi at de ting er samlet. Derfor
foreslår vi en ny vej bagom mellem travbanens nedslidte “horsewalker” og folde.
så kan vi lave en god venderadius for foderbíler, og lastbiler med halm, og dem der kommer
efter møg.
Staldene ligger så også i umiddelbar nærhed til græsfoldene længst mod syd.
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