Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Søren Gjøl Jensen
Torngårdvej 6
7620 Lemvig

Afgørelse vedrørende anmeldelse af kornsilo – Pilgårdvej 35
Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 om opførelse af en kornsilo af stål med et rumfang på 1.722
m3, en diameter på 16,46 meter og en totalhøjde på 13,7 meter.

Afgørelse: Det anmeldte kan udføres når der er meddelt byggetilladelse.
Afgørelsen træffes i medfør af § 20, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.
Der er mere end 200 meter til omboende. Der er ikke udført nabohøring, da det
søgte på grund af afstand ikke vurderes at berøre naboer væsentligt.
Lemvig Kommune konstaterer, at afstandskrav i anmeldeordningens § 10 er overholdt.
Lemvig Kommune vurderer, at siloen er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og at siloen er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
Det vurderes, at kornsiloen ikke kan være til skade for miljøet, herunder de landskabelige værdier.
Det er en forudsætning for afgørelsen, at terrænkoten ikke ændres mere end en
meter og at siloens dimensioner og udformning ligger inden for rammerne af det
anmeldte.

Lemvig Kommune vurderer i henhold til § 185 i Bygningsreglement 2018, at siloen
ikke opfylder kravet om et tværsnit på 80 m2. Siloens tværsnit er cirka 213 m2.
Som følge heraf, skal der søges byggetilladelse til siloen.
Byggeansøgning er indsendt til Lemvig Kommune.

Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og i Lokalavisen.
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Klagevejledning efter husdyrloven

Lemvig Kommunes afgørelse om ikke-godkendelsespligt kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.
Klagefristen udløber den 20. maj 2021.
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder
og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Det anbefales at byggeri ikke igangsættes før klagefristen er udløbet, (selvom du
måske har fået en byggetilladelse før denne dato), da en eventuel klage kan betyde at påbegyndt byggeri skal sættes i stå eller eventuelt fjernes.

Klagevejledning efter byggeloven

Efter byggelovens §§ 23, 24 og 25 kan der kun klages over retlige forhold. Det vil
sige, at man kan klage, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at
træffe afgørelsen. Man kan derimod ikke klage over, at kommunen efter ens opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, post@statsforvaltningen.dk.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis der er spørgsmål til denne sag, kan jeg kontaktes på tlf. 96 63 11 12.
Venlig hilsen
Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør
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Lemvig Kommune
Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Teknik & Miljø

Færdigmelding af anmeldt byggeri
Vedr. ejendommen
Adr.:
Ejer:

Pilgårdvej 35, 7620 Lemvig
Søren Gjøl Jensen, Torngårdvej 6, 7620 Lemvig

Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
Mail: teknik@lemvig.dk
Ref.: Simon Bach Nielsen

I henhold til sag: Pilgårdvej 35, 7620 Lemvig - § 10 anmeldelse af driftsbygninger - kornsilo, meddeles, at det anmeldte arbejde er udført.

Dir. tlf.:9663 96631200

Beskrivelse af arbejdet

Med venlig hilsen

Dato

Underskrift ejer/bygherre
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