CLAUS GEORG WILLIAM WIESE SOPHIENLUND
Sophienlundvej 1
8660 Skanderborg

Anmeldelse af kornsilo ikke omfattet af
husdyrbruglovens §16
Skanderborg kommune har 4. april 2022 modtaget en anmeldelse
om opførelse af en kornsilo efter § 10 i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1.

Afgørelse om det anmeldte byggeri
Skanderborg kommune afgør jf. nedenstående vurdering, at siloen
kan udføres som anmeldt, uden det kræver en godkendelse efter
§16 i Husdyrbrugloven, jf. § 10 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det anmeldte kan således
bringes til udførelse under følgende forudsætninger:






Den nye silo opføres umiddelbart nord for de eksisterende siloer
Den nye silo bliver max 12,5 m høj
Terræn-regulering bliver max +/- 1 m
Læhegnet nord for anlægget skal bevares/genetableres, som et
seks-række læhegn bestående af egnstypiske arter, der kan vokse
til en højde så siloen med tiden sløres mest muligt
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Anlæg til opbevaring af korn kræver ikke en særskilt
byggetilladelse, men forudsætter, at bygherre er bekendt med og
overholder forudsætningerne i det gældende bygningsreglement;
BR18 (bygningsreglementet.dk).
Husk at anmelde siloen til BBR, når den er opført.

Anmeldelse
Der ansøges om opførelse af en kornsilo på ca. 934 m3, højde
12,35 m på ejendommen Sophienlundvej 1, 8660 Skanderborg,
matrikel nr. 1a Sophienlund, Fruering. Siloen opføres nord for de
eksisterende siloer på ejendommen, se figur 1. Siloen vil blive
benytte via eksisterende adgangsvej.
Det er oplyst i ansøgningen, at siloen skal bruges til opbevaring af
korn, som bruges til fodring af søer på ejendommen, som hidtil
har været opbevaret i åben kornlade.
For at øge kvaliteten af det foder, som i dag opbevares i planlager,
er der behov for endnu en silo på ejendommen.
Over tid kan siloen også anvendes til opbevaring af hestebønner,
eller andre protein-afgrøder som erstatning for udenlandsk soya.
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Det seks-rækkede læhegn. som findes i dag nord for anlægget, bevares og/eller genplantes,
således siloerne så vidt muligt sløres af læ-hegnet.

Figur-1 Placering af ny kornsilo, nord for eksisterende siloer

Vurdering af den anmeldte silo:
Skanderborg kommune vurderer:
 at siloen vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom, da den skal bruges til opbevaring af foder til dyreholdet
på ejendommen, således kvaliteten af foderet i højere grad bevares under opbevaring
end ved opbevaring i planlager.


at siloen placeres i tilknytning til det eksisterende anlæg på ejendommen.



at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes ved opførelsen af siloen, da den opføres i
tilknytning til de eksisterende siloer og læhegnet nord for bevares/genetableres



at siloen ligger uden for de i kommuneplanen udpegede uforstyrrede landskaber,
kulturhistoriske bevaringsværdier, værdifulde kulturmiljøer og kirkeomgivelser samt
uden for fredede områder og generelle bygge- og beskyttelseslinier.



at siloen ikke vil påvirke naboer væsentlig, da den opføres i tilknytning til det
eksisterende anlæg og udføres i samme byggestil som de eksisterende siloer.
Derudover er der mere end 600 m til de nærmeste naboer, og der er
læhegn/bevoksning i mellem den anmeldte silo og naboerne.

Side 2 af 5



at det anmeldte byggeri udelukkende skal anvendes til oplag af foder til dyrehold på
ejendommen og derfor ikke vil give anledning til væsentlige lys-, støj-, støv eller
lugtgener

Afgørelsens gyldighed
Den meddelte anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen
er meddelt.

Lovhenvisning
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug bek. nr. 2225 af den 27.
november 2021
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Lbk. nr. 520 af den 1. maj
2019
Bygningsreglementet BR18:
Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden
ansøgning om byggetilladelse:
§5 stk. 10) Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt tørringsanlæg
for korn, frø og andre afgrøder.

Offentliggørelse
Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger d. 22. april 2022.
Naboer er ikke blevet særskilt orienteret om anmeldelsen, da det ansøgte skønnes at være af
underordnet betydning for naboerne, jævnfør § 38, stk. 4 i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, da det er ansøger selv der ejer alle nabo-matrikler,
bortset fra matriklen ca. 620 m mod nord anlægget, som er en bygningsløs matrikel.
Afgørelsen om den anmeldte silo er truffet den 3, maj 2022 og offentliggøres på Skanderborg
Kommunes hjemmeside d. 5. maj 2022.
Kopi af afgørelse sendt til:
Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning Nord
Det Økologiske Råd
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg lokalgruppe
Danmarks Sportsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen
Danmarks Fiskeriforening
Forbrugerrådet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

trnord@stps.dk
husdyr@ecocouncil.dk
dnskanderborg-sager@dn.dk
natur@dof.dk
skanderborg@dof.dk
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mail@dkfisk.dk
fbr@fbr.dk
ae@ae.dk

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden for 4 uger efter
offentliggørelsen. Klagefristen udløber d. 2. juni 2022.
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Klageberettigede omfatter ansøger, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen, enhver der må
antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer,
som angivet i § 84 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Hvis du ønsker at klage over afgørelse, kan du klage via Klageportalen, som du finder et link til
på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MIT-id.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen
skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen. En klage er først indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klager
indbetaler et gebyr. Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling
af klagegebyr med et betalingskort.
Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skanderborg Kommune.
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
En klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og fødevareklagenævnet bestemmer
andet.
Ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved
domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er
offentliggjort.
Med venlig hilsen
Irene Paulsen
Miljømedarbejder
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter
vores databeskyttelsesrådgiver.
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