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Afgørelse om ikke godkendelsespligt som følge af mindre projektændringer i
forhold til vurderingen efter anmeldeordningens § 28 (tidligere § 30)
Struer Kommune har den 18. maj 2017 modtaget en ansøgning om at ændre i det projekt, der blev behandlet efter anmeldeordningens dengang § 30 – nu § 28.
Afgørelse
Struer Kommune har ingen indvendinger til projektændringerne. Det er vurderet på
baggrund af de følgende afsnit, at det ansøgte ikke indeholder så væsentlige ændringer, at det giver anledning til at ændre den afgørelse efter § 30, der blev meddelt den
13. oktober 2015.
Afgørelsen er meddelt efter den nugældende anmeldeordnings § 28.
Det anmeldte projekt
Der er ansøgt om at:
 fjerne 1 bur i hver række i den nye hal
 etablere et 4 meter frifag mere
 forlænge hallen med ca. 70 cm i vestlig retning
 lukke begge gavle og etablere skydeport i hver side af frifag ved begge gavle
 afstanden fra de eksisterende 2-rækkede haller mindskes med ca. 1 meter i
forhold til den oprindelige afstand.
Dyreholdets størrelse forbliver uændret.
Det er forudsat, at de gældende afstandskrav til nabobeboelse, naboskel, vej m.v. stadigvæk er overholdt.
Forudsætningerne for afgørelsen
Jf. Miljøstyrelsens elektroniske vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug gælder følgende ved vurdering af, om en ændring er godkendelsespligtig:

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Udgangspunktet i husdyrgodkendelsesloven er, at bygningsmæssige ændringer og
renoveringer, selv i mindre omfang, kræver forudgående godkendelse. Visse mindre
bygningsmæssige ændringer af bagatelagtig karakter udløser dog ikke godkendelsespligt. Efter Miljøklagenævnets praksis skal følgende kriterier herudover være opfyldt,
førend en ændring i anlæggets bygninger ligger under bagatelgrænsen:
•

Dels skal ændringen være uden betydning for de landskabelige værdier. Ændringen må således alene have en ubetydelig påvirkning af omgivelserne i forhold til landskabelige værdier.

•

Dernæst skal ændringen være uden betydning i forhold til forureningsmæssige
forhold. Den må ikke være til skade for miljøet og må ikke kunne påvirke naboer væsentligt. Det betyder, at ændringen skal være uden betydning i forhold
til ammoniakfordampning, lugt, støj, lys, fluegener og lignende.

•

Endelig må ændringen ikke have indflydelse på husdyrproduktionens størrelse
og sammensætning, samt på husdyrbrugets gødningsopbevaringskapacitet.

Struer Kommunes vurderinger i forhold til kriterierne
Landskab
Den forlængelse, der sker af hallen, sker i vestlig retning. Det vil derfor ikke have betydning for indsigtsforholdene, da forlængelsen vil falde i et med de eksisterende
bygninger.
Forureningsmæssige forhold, dyreholdets størrelse og sammensætning samt gødningsopbevaring.
Det er vurderet, at forlængelsen af minkhallen og lukning af gavle samt skydeport er
uden betydning for lugt, støj, lys, fluegener og lignende i forhold. Forlængelsen sker i
retning væk fra nærmeste nabo og der sker ingen ændringer i dyreholdets størrelse i
forhold til det der allerede er vurderet og godkendt.
Der sker ingen ændringer i gødningsopbevaringsanlæg.
Der vil derfor ikke være ændringer i påvirkning af hverken naboer eller natur.
Generelt
Det er vurderet, at ansøgningen alene omhandler byggeri, som er erhvervsmæssigt
nødvendigt for den pågældende ejendom, og at det anmeldte byggeri ikke vil være til
skade for miljøet eller vil virke dominerende i landskabet.
Det ansøgte skal overholde afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen.
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Struer Kommune vurderer derfor, at de ønskede projektændringer ikke giver anledning til ændringer af den § 30 afgørelse, der er meddelt.
Høring af ansøger og naboer
Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte er af så bagatelagtig karakter, at det ikke er nødvendigt at høre eventuelle naboer (bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug § 36 stk. 4).
Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort ved d. 29. maj 2017 på Struer Kommunes hjemmeside på
www.struer.dk.
Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er
ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem
Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest
26. juni 2017. Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens
udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer
andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet.
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et
gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – www.nmkn.dk.
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger.
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder
efter annonceringen.

Med venlig hilsen
Pernille Fog
Landbrugsgruppen
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