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Afgørelse om opførelse af ny fodersilo på
Hellevej 24, 6753 Agerbæk
Varde Kommunes Landbrugsafdelingen har modtaget høringssag fra Varde
Kommunes byggeafdeling vedrørende etablering af ny fodersilo på Hellevej 24,
6753 Agerbæk.
Afgørelse
Varde Kommune træffer hermed afgørelse om, at fodersilo kan opføres uden at
der skal søges om miljøgodkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Etablering skal udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til
grund for afgørelsen.
Byggetilladelse fra Varde Kommune skal foreligge inden projektet igangsættes.
Grundlag for afgørelsen
Afgørelsen træffes i henhold til § 27 i bekendtgørelse nr. 44 af 11/01/2016 om
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Baggrund for sagen
Hellevej 24, 6753 Agerbæk ønsker at etablere en fodersilo på 16. m3. Siloen har
en højde på 6,55 m og en diameter på 2,40 m. Fodersiloen placeres nordvest for
den eksisterende svinestald. Se figur 1. Figur 2 viser et billede af fodersiloen.
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Figur 1. Placering af ny fodersilo.

Figur 2. Billede af fodersilo.

Vurdering
Varde Kommune vurderer at fodersiloen er erhvervsmæssigt nødvendige.
Nabohøring
2

Der er 300 m til nærmeste nabo. Varde Kommune har vurderet, at siloen er af underordnet
betydning for naboer, hvorfor sagen ikke har været i nabohøring.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i perioden fra den 1. til den 29.
august 2016.
Se: www.vardekommune.dk/miljo ”Landbrug - afgørelser efter anmeldeordning for husdyrbrug”
Klagevejledning
Miljøtilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over
miljøtilladelsen skal du gøre det elektronisk og direkte til Natur-og Miljøklagenævnet via
Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside:
www.nmkn.dk.
Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 29. august 2016 (4 uger
efter offentliggørelsen).
Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra
kravet om at klage via Klageportalen.
Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte
nmkn@nmkn.dk eller tlf. 7254 1101.
Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra
afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.
Venlig hilsen

Klaudi Andresen
Miljømedarbejder
Kopi af afgørelse til:



Carsten Nielsen, Varde Kommune, Erhvervscenteret.
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