Assens kommune
Miljø og Natur - Landbrugsområdet

Vissenbjerg, den 27. januar 2021

§ 10-anmeldelse fodersiloer – Langstedgyden 33.
Søren Nielsen, Langstedgyden 33, 5610 Assens anmelder hermed 1 stk. kornsilo på Langstedgyden 33, 5610 Assens efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Bilag 2, pkt A Oplysningskrav:
1. Langstedgyden 33, 5610 Assens har landbrugspligt. Udover markdriften er der også svineproduktion på ejendommen. Kornsiloen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Kornsiloen placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
2. Kornsiloen anvendes til korn til brug i ejendommens husdyrhold.
3. Kornsiloen placeres sydøst for de nuværende bygninger, 12,5 m fra eksisterende foderlade (BBR nr 3) og 24 m fra eksisterende maskinhus (BBR nr 11). Kornsiloen er delvist
afskærmet af de eksisterende bygninger på ejendommen.
4. Kornsiloen er en grå stålsilo og har en diameter på 16,46 m og en sidehøjde på 8,9 m og
en totalhøjde på 13,7 m med 30 graders hældning på taget. Højden på de øvrige bygninger er ca 9,5 m.
Kornsiloen er dermed lavere end maks. højden på 20 m for foder- og kornsiloer.
5. Der foretages ingen væsentlige terrænændringer i forbindelse med opførsel af kornsiloen.
6. Kornsiloens placering skal i teorien beskrives i forhold til afstandskrav i §§ 6-8 i husdyrbrugloven, men de afstandskrav vedrører primært husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Husdyranlæg er i husdyrbrugloven beskrevet som Stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang
til, med tilhørende dyrehold. Dette er ikke tilfældet her, hvor der anmeldes kornsilo.
Kornsiloens placering skal derimod vurderes i forhold til §10 stk. 2 nr. 2, hvor siloen skal
placeres mindst 50 m fra hhv. områder i §6 stk 1 nr. 1 og 2 samt beboelser i § 6 stk 1 nr 4
i husdyrbrugloven. Fodersiloerne placeres mere end 50 m fra byzone, sommerhusområder, lokalplanlagte områder og nabobeboelser. Afstandskravene er dermed overholdt (§
6 i husdyrbrugloven).
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