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§ 26 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilagesiloanlæg på ejendommen
på husdyrbruget på Gammel Aalborgvej 19, Bradsted, 9541 Suldrup
Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, har den 4. juli 2017 modtaget en anmeldelse på etablering af
ensilagesiloanlæg på samlet 1200 m2 i grundplan på ovenstående ejendom jf. § 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1.
Rebild Kommune har foretaget en konkret vurdering af anmeldelsen i henhold til husdyrgodkendelsesloven2 og § 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Rebild Kommune vurderer, at det anmeldte overholder kravene i § 26 i husdyrgodkendelsesbekendt-gørelsen, § 8 i husdyrgodkendelsesloven og ikke er i strid med Kommuneplan 2013-20253.
Afgørelse
Det anmeldte projekt kræver ikke tilladelse eller godkendelse i henhold til §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven og kan derfor bringes til udførelse.

Nabohøring
Projektet har ikke været i nabohøring. Kommunen skønner, at etablering af anlægget er af underordnet
betydning, idet afstanden er over 500 meter til nabobebyggelse og da der i forvejen er afskærmende
beplantning mellem nabobebyggelsen og anlægget i form af læhegn.
Projektet har i perioden 31. august 2017 – 18. september 2017 været i høring hos ansøger og konsulent.
Der indkom følgende bemærkninger/Der indkom ingen bemærkninger.

Gyldighed
Afgørelsen er gyldig fra den xx 2017, hvor den offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.rebild.dk
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Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug BEK nr. 211 af 28/02/2017
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK 442 af 13/05/2016
http://rebild.dk/politik/planer/kommuneplan-2013-2025
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Projektbeskrivelse
Se vedlagte anmeldelse.

Vurdering
Etableringen af ensilagesiloanlægget på ejendommen Gammel Aalborgvej 19, Bradsted, 9541 Suldrup
kan, jf. § 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vurderes gennem en anmeldelsesordning.
Projektets nærmere beskrivelse og forhold til kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Rebild
Kommunes vurdering fremgår af vedlagte bilag.
Anlægget skal etableres som beskrevet i vedlagte anmeldelse og situationsplan.
Der ansøges om dispensation til etablering af afskærmende beplantning omkring anlægget, med den
begrundelse, at afstanden er over 500 meter til nabobebyggelse og da der i forvejen er afskærmende
beplantning mellem nabobebyggelsen og anlægget i form af læhegn.
Med baggrund i ovennævnte, er det Rebild Kommunes vurdering, at det anmeldte overholder kravene i §
26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt i § 8 i husdyrgodkendelsesloven2, og ikke er i strid med
beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller Kommuneplan 2013-2025.

Klage- og søgsmålsvejledning
Godkendelser og tilladelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er
offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indsendes gennem Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest
fredag den xx 2017 kl. 23.59.
Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal den senest 3 uger efter klagefristens udløb indsende kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremsende de
dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et
gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for private og 1.800 kr. for
virksomheder og organisationer. Opkrævning finder sted i forbindelse med indsendelse af klagen gennem
Klageportalen. Vejledning om klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
I særlige tilfælde kan en klage indsendes uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde
en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. særlige handicap, såvel kognitiv som
fysisk funktionsnedsættelse samt demens. En undtagelse kan også gælde for: borgere, der mangler digitale kompetencer, for visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser og borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være
en egnet løsning.
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere/indsende din klage til kommunen:
Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring
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Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge
digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende
din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der
foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes. Civil retssag:
Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene.
Udnyttelse af tilladelsen
Afgørelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse.
Udnyttes en afgørelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko.

Øvrige oplysninger
En afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter § 27 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år
efter, at afgørelsen er meddelt.
Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter § 27 ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på
hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
Spørgsmål til denne afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til undertegnede på tlf. 99 88
76 45 eller e-mail cnm@rebild.dk.

Med venlig hilsen
Frederik Holmgren Møller
Miljømedarbejder

Bilag: Anmeldelse med situationsplan

Kopi til:
Konsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord, via e-mail: ale@landbo-limfjord.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Rebild via e-mail: rebild@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, via e-mail: rebilddn-sager@dn.dk
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