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Accept af anmeldelse af landbrugsbyggeri på Sjørupvej 23, 9640 Farsø 

Du har anmeldt ønske om etablering af maskinhus på ovennævnte adresse. 

Afgørelse 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den 
pågældende ejendoms drift og overholder de fastsatte afstandskrav til følsomme områder. 
 
Kommunen vurderer samlet set, at byggeriet ud fra et miljømæssigt synspunkt opfylder anmeldeordnin-
gens betingelser

1
 og kan opføres uden, det anmeldte kræver en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a 

eller 16b i husdyrbrugloven
2
. 

 
Afgørelsen er truffet efter § 20 jfr. § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er offentliggjort på 
kommunens hjemmeside. 
 
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato. 
Hvis afgørelsen kun er delvis udnyttet, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet, efter 3 år.  
 
Det anmeldte maskinhus er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: 
 

1) Bygningen er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. 

2) Bygningen placeres mindst 50 m  

a) fra de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven. 

b) fra de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven. 

3) Byggeriet foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. 

4) Bygningshøjden er lavere end 12,5 m. 

 
 
Det er din pligt som ejer at opdatere BBR når bygningen er opført. 
 
Jord, der flyttes i forbindelse med etablering af maskinhuset, må normalt udlægges i et ca. 50 cm tykt lag 
på arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Er du i tvivl, så kontakt mig. 

                                                      
 
1
 § 10 i Bek. nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbug (husdyrgodkendelses bekendtgørel-

sen)  
2
 Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 

Dato: 26. marts 2021 

 

Erhverv, Turisme, Plan og 

Udvikling 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

09.17.24-P19-2-21 

 

Ellen Marie Vium Larsen 

Telefon: 99 66 71 17 

Mobil: 29 25 52 53 

Mail: elle@vesthimmerland.dk 

 

  

Jens Martin Christensen 
Sjørupvej 23 
9640 Farsø 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p6&schultzlink=lov20061572#p6
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p6&schultzlink=lov20061572#p6
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Vurdering 
Vesthimmerlands kommune vurderer at maskinhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens 
drift som landbrugsejendom. Maskinhuset opføres på samme placering, hvor en gammel bygning fjer-
nes. Det er kommunens vurdering at det nye maskinhus ikke vil påvirke omgivelserne og landskabet 
negativt. 
 
Ejendommen ligger indenfor kystnærhedszonen. Da maskinhuset opføres i umiddelbart tilknytning til 
eksisterende bebyggelser og som erstatning for gammel bygning er det kommunens vurdering, at det 
nye maskinhus ikke vil påvirke hensigten med kystnærhedszonen negativt. 
 
Ejendommen ligger indenfor skovbyggelinje. Forbuddet mod byggeri indenfor skovbyggelinjen gælder 
imidlertid ikke for driftsbygninger, der er nødvendige for landbrugets drift. 
 
Ejendommen ligger udenfor kirke-, sø- og åbeskyttelseslinjer, strandbeskyttelseszonen, fredede områ-
der, fortidsminder og diger. Den er ikke beliggende i et særligt bevaringsværdigt landskab. 
 
Opførelsen af maskinhuset er således ikke i konflikt med udpegninger i kommuneplan, bygge- og beskyt-
telseslinjer og fredede områder. 
 
Ejendommen ligger ifølge kommuneplanen i særligt værdifuldt landbrugsområde 
 
Byggeriet vil ikke kunne være til skade for miljøet og i øvrigt ikke tilsidesætte landskabelige værdier i 
området. Projektet er konkret vurderet, og vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt.  
 
Det anmeldte har været i høring hos naboerne i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til kom-
mune. 
 

Klage og søgsmål 
Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 
uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger 
og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej.  
 
Klagen indsendes via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende klage-
portalen, tilgår klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link via Nævnenes Hus, naevne-
neshus.dk under Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klagen skal være modtaget senest 22. april 2021. 
 
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på Miljø- og fødevareklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ellen Marie Vium Larsen 
Cand.agro 

http://borger.dk/
http://virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 

1. Situationsplan 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Ansøger: Jens Martin Christensen, Sjørupvej 23, 9640 Farsø 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk  

 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
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