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Afgørelse om anmeldelse af fodersiloer
Anmeldelse af fodersiloer
Kolding Kommune har den 30. juli 2019 modtaget en anmeldelse om etablering af to fodersiloer på
ejendommen på Vesterbyvej 3, 6580 Vamdrup.
Der er tale om en lovliggørelse af to ens fodersiloer med en kapacitet på 20 m 3. Siloerne er 7,5 meter høje
og har en diameter på 2,4 m. Siloerne er beliggende i umiddelbar tilknytning til det resterende
produktionsanlæg.
Afgørelse
Tilladelse til etablering af fodersiloer
Kolding Kommune træffer hermed afgørelse efter § 10 og § 20 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1 om
tilladelse til to fodersiloer med størrelse som angivet og placering jævnfør anmeldelsen (se bilag 1).
Afgørelsen er gældende fra den 27. august 2019.
Andre tilladelser skal indhentes særskilt. Dette gælder for eksempel byggetilladelse.
Udnyttelse
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af
afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.
Vilkår
Ejendommen har en eksisterende tilladelse (tidligere § 10) med vilkår. Der er ingen af de eksisterende
vilkår i tilladelsen, som bortfalder i forbindelse med denne afgørelse.
Vurdering
Etablering af siloerne er blandt andet blevet vurderet i forhold til afstandskrav til naboer og landskabelige
hensyn m.m. efter § 10 og § 20 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med henblik på, om etableringen
udløser miljøgodkendelse eller ej.
Kolding Kommune vurderer, at de anmeldte fodersiloer overholder kravene i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
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Siloerne ligger i et område, som ikke er omfattet af udpegninger som særligt bevaringsværdige,
kulturhistoriske, geologisk beskyttelse eller sammenhængende landskaber. Siloerne ligger i tæt tilknytning
til og afskærmet i forhold til naboerne af den eksisterende bygningsmasse. På den baggrund vurderes
etableringen at være af underordnet betydning for naboerne. Projektet har derfor ikke været i nabohøring.
Kolding Kommune vurderer dermed, at de anmeldte siloer ikke er til skade for miljøet og de
omkringboende, og at de kan tillades, uden at det udløser krav om udarbejdelse af miljøgodkendelse.
Samlet konklusion
Kolding Kommune vurderer, at de ansøgte siloer kan tillades jævnfør § 10 og § 20 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Klagevejledning og søgsmål
Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes
Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om
Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal
sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om
anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet
fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.
Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller
søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben
mandag-fredag, kl 9-15.
Hvad er klagefristen? Tirsdag den 24. september 2019. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt
skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig
godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.
Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale
et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du
har indbetalt gebyr for klagen.
Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra
meddelelsesdatoen for afgørelsen.
Underretning om anmeldelsen
Afgørelsen er sendt til følgende parter:
Ansøger:
Michael Slumstrup, Vesterbyvej 3, 6580 Vamdrup, e-post: mslumstrup@hotmail.com
Konsulent:
Max Jakobsen Miljørådgivning, e-post: mjb@maxjakobsen.eu
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Parter med E-post:


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post:
ae@ae.dk



Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: dn@dn.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk



Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: husdyr@ecocouncil.dk



Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post:
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.



Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk



Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 6000 Kolding. E-post:
trsyd@stps.dk

Afgørelsen er annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside fra meddelelsesdatoen med en henvisning i
Kolding Ugeavis i uge 36, 2019.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Tine Hvidtfeldt Steensen
Agronom

Vedlagt
Bilag 1 – Oversigtskort
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Bilag 1 – oversigtskort siloplacering
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