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Bilag 1- Ansøgning
Til Plan og Byg
Tak for et godt forhåndsmøde og god information angående ansøgning om byggetilladelse.
Da vi har købt ejendommen per 1/1-2022 men ønsker at ansøge nu vedlægges fuldmagt fra nuværende
ejer Bodil Schmidt.
Vi ansøger om byggetilladelse til ejendommen Møllevej 26, da ejendommens bygninger ikke overholder de
gældende regler for hestehold og ikke kan indeholde de maskiner, som er nødvendige for driften af jorden
da maskinerne er blevet større gennem årene.
Vi ønsker at ombygge eksisterende maskinlade og nuværende stald og det gammeldags ” ude lokum”.
Denne plads og lidt mere vil vi bruge til ny stald, hvor vi så kan overholde reglerne for hestehold mht boks
størrelse, loft højde, samt ventilation og lysindfald i stalden. Vi ønsker at bygge 4-5 bokse til heste og 4-5
bokse til ponyer. Da hestene skal stå på dybstrøelse, skal stalden muges med maskine og derfor er det
vigtigt med en rimelig bredde på staldgangen.
Hallen som vi ser som en nødvendighed skal bruges til opbevaring af maskiner samt hø og halm.
Størrelsen på hallen er ca 20m x 40m x 3,5m
Da man i dag ikke laver småballer af halm og hø, men derimod mini big baller er det umuligt at benytte de
eksisterede halmlofter på de gamle bygninger.
Vi ønsker selv at stå for driften af jorden og påregner at forpagte eller købe mere jord når mulighederne
opstår derfor er det vigtigt, at vi kan medbringe vores maskiner fra nuværende landbrug i Karlslunde som
indeholder understående maskiner.
Plov, harve, tromle, ringtromle, gødningsspreder, såmaskine, hø spreder/vender, slåmaskine, korn vogn,
traktor markpudser, mini læsser,
Kort over ejendommen og ilagte gasledninger som der skal tages højde for ved byggeri vedlægges, med
påtegnet ønsker for ombygning og hal placering og fold.

Med Venlig Hilsen
Ane Buch Wieder og Ole Buch Jensen
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