Tillæg til miljøgodkendelse for Siggårdvej 33, 7800 Skive
efter § 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.

Meddelt d. 9. oktober 2013

Tillægget omfatter en fristforlængelse til udnyttelse af det tidligere meddelte tillæg til miljøgodkendelse.
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Tillæg til godkendelse af husdyrbrug i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug (LOV nr. 1572 af 20. december 2006 jf. lovbek . 1486 af 4. december
2009), herefter kaldet husdyrbrugloven og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Bedrift:
Navn:

Siggård

Adresse:

Siggårdvej 33, 7800 Skive

CVR-nummer:

25269551

P-nr.:

1007489842

Ejer af bedrift og kontaktperson:
Navn:

Per H. Andersen

Adresse:

Siggårdvej 33, 7800 Skive

CHR-nr.:

40642

Vigtige datoer:
Godkendelsen er
meddelt
Klagefristen udløber
den

9. oktober 2013
6. november 2013

Godkendelsen
annonceres
Næste
regelmæssige
revurdering
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9. oktober 2013
9. oktober 2021

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:

Der er søgt tillægsgodkendelse for at få en fristforlængelse til at udnytte det tillæg til
godkendelse, der blev meddelt den 16. juni 2010.
Dyreholdet er uændret i forhold til det allerede godkendte projekt.
Dette tillæg har alene til formål at forlænge fristen til at udnytte det tidligere meddelte tillæg
til miljøgodkendelse.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune

Skive Kommune

Natur og Miljø

Natur og Miljø

Rådhustorvet 2

Rådhustorvet 2

7800 Skive

7800 Skive

Sagsbehandler: Nina Sohn Hansen
Kvalitetskontrol: Per Nørmark
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1 ANSØGNING OG GODKENDELSE
1.1

Ansøgning

Per Andersen har søgt om et tillæg til for at forlænge udnyttelsesfristen i det tidligere meddelte
tillæg til miljøgodkendelse på Siggårdvej 33, 7800 Skive.
Ansøgningen er modtaget af Skive Kommune den 20. september 2013. Ansøgningen er ikke
indsendt via husdyrgodkendelse.dk, da der kun søges om fristforlængelse til udnyttelse af det
tidligere meddelte tillæg til godkendelse.
1.2 Godkendelse
Per Andersen meddeles tillæg til miljøgodkendelse på Siggårdvej 33, 7800 Skive.
Det er en forudsætning for godkendelsens gyldighed, at husdyrbruget drives som beskrevet I
ansøgningsmaterialet til det tillæg til godkendelse, der blev meddelt den 16. juni 2010.
Tillægget meddeles efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 3, samt bekendtgørelse nr. 294
af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden
lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.
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2 GENERELLE FORHOLD
2.1

Generelle forhold og informationer

VILKÅR
1.

Tidsfrist Tillægget til miljøgodkendelse meddelt d. 16. juni 2010 skal være taget i brug
senest 2 år efter at dette tillæg er meddelt. Hermed forstås, at det ansøgte byggeri skal
være igangsat eller at der indgået en retligt bindende aftale om etableringen af det
ansøgte byggeri.

VURDERING
Tidsfrist
Vilkår 1 i dette tillæg erstatter vilkår A2 i det tidligere meddelte tillæg. Hermed forlænges
fristen for at udnytte tillægget, der blev meddelt den 16. juni 2010.
Tidsfristen for at udnytte det tidligere meddelte tillæg er sat til 2 år efter dette tillæg er
meddelt. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende
aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og
anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen iværksat bygge- og anlægsarbejder.
Det er tillige 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. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i
en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil den ikke udnyttede del af
godkendelsen blive anset for bortfaldet.
Skive Kommune gør opmærksom på, at ændringer i udbringningsarealerne skal anmeldes til
kommunen.

Godkendelsespligtige forhold
Husdyrbruget gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller
udvidelser, som ikke er beskrevet i seneste version af ansøgningsskema 11408
(ansøgningsskemaet til tillægsgodkendelsen, der blev meddelt den 16. juni 2010) kan være
omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal der søges
godkendelse af den ønskede ændring og meddeles et tillæg til den eksisterende godkendelse
inden ændringen må påbegyndes.
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3 KONKLUSION
Ændringen af vilkåret om udnyttelsesfristen vurderes ikke at give anledning til ændringer af de
påvirkninger eller gener for lokale naturområder og omkringboende, der lå i forudsætningerne
for det tidligere meddelte tillæg, hvis vilkårene i det eksisterende tillæg efterkommes.
Forslag til tillæg til miljøgodkendelsen er sendt i høring hos ansøger og konsulent.
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4 TILLÆGSGODKENDELSENS GYLDIGHED,

KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

4.1

Tillægsgodkendelsens gyldighed

Husdyrbruget må i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 12 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 husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovens § 12
stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.
Med hensyn til retsbeskyttelse af tillægget
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 40.

til

godkendelsen

henvises

til

Lov

om

Tilsynsmyndigheden skal tage tillægget til 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 virksomheden,

-

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 tillægget til godkendelsen skal foretages, når der er
forløbet 8 år, efter at tillægget er meddelt. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage tillægget til
godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved
påbud efter § 42 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
I tilfælde af at afgørelsen om tillæg til godkendelse påklages, beregnes tidspunktet fra den
dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.
Vilkårene kan dog i henhold til § 53, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til
enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå
et mere hensigtsmæssigt tilsyn.
Opmærksomheden henledes på, at dette tillæg til godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug og Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige
tilladelser og anmeldelser i henhold til anden lovgivning.
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Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at dette tillæg til 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.

4.2

Høring

Tillægget til miljøgodkendelse er ikke sendt i høring hos parter, da der ikke ændres på
påvirkningen fra husdyrbruget.
4.3

Klagevejledning og søgsmål

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.
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. (2012niveau). For størrelsen på det prisregulerede klagesagsgebyr og hvornår gebyr tilbagebetales
henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage
Husdyrbruget vil kunne udnytte tillægget til 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
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
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-

Det Økologiske Råd
Danmarks Naturfredningsforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
Forbrugerrådet
Friluftsrådet i Region Limfjord Syd
Kulturarvsstyrelsen
Museum Salling
Sundhedsstyrelsen
Landbo Limfjord

Godkendelsen er udarbejdet af:


Skive Kommune

Med venlig hilsen

Per Nørmark

Nina Sohn Hansen

Teamleder Natur

Biolog
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Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning
Vilkår
Tillægsgodkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende
af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:










Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere
Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning
Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)

samt



”Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”
udgivet af FMK

Lovgivning
Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i
gældende love og bekendtgørelser.
Udover Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4/12
2009), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være
relevante for husdyrbruget:












Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Bek. nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.
Bek. nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
m.v.
Bek. nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Bek. nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning,
ensilagesaft og spildevand.
Bek. nr. 557 af 9. juni 2009 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af
bekæmpelsesmidler.
Bek. nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler.
Bek. nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjtemidler til
udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines.
Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for
husdyrbrugets aktiviteter.
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Bilag 2. Ansøgning
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