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1. Afgørelsen 

1.1 Anmeldelse om ny gyllebeholder 
Struer Kommune meddeler tilladelse til at opføre en gyllebeholder med teltoverdækning på 
Styvelvej 3, 7790 Thyholm.  
 
Forudsætningerne for tilladelsen fremgår af de oplysninger, der er indsendt igennem hus-
dyrgodkendelse.dk i det digitale ansøgningsskema med nr. 227706 med supplerende op-
lysninger.  
 
Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte opfylder kravene i anmeldeordningens § 12 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. Derfor kræver det ikke en tilladelse efter § 16 b el-
ler godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven. 
 

1.2 Dispensation fra afstandskrav til naboskel 
Da gyllebeholderen ønskes placeret ca. 10 meter fra naboskel mod nord er der samtidigt 
med denne tilladelse meddelt dispensation fra kravet om minimum 30 meter til naboskel.  
 
Begrundelsen for den valgte placering fremgår af dispensationsansøgningen. 
 
Dispensationen er meddelt efter Husdyrbruglovens § 9 stk. 3. 
 

1.3 Vurdering af anmeldelsen efter kriterierne i § 12 
Resultat af vurderingen: 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at etableringen af en ny gyllebeholder ikke vil 
medføre væsentlige påvirkninger af det omkringliggende landskab, miljø eller naboer. 
 
Det anmeldte 
Struer Kommune modtog den 27. maj 2021 en anmeldelse om etablering af en gyllebehol-
der med teltoverdækning på Styvelvej 3. Gyllebeholderen kan rumme ca. 2995 m3 og har 
et overfladeareal på 690 m2.  
 
I forvejen er der to gyllebeholdere tilknyttet husdyrbruget på henholdsvis 273 m2 og 748 
m2. Den mindste ligger på anden siden af skellet mellem Styvelvej 3 og 5. 
 
Gyllebeholderen får en sidehøjde over jorden på maksimalt 2,6 m. Teltoverdækningen har 
en højde på 5,4 meter. Det er oplyst at den samlede højde over terræn maksimalt bliver 8 
meter. 
 
Overdækningen af gyllebeholderen er lovbestemt, da beholderen skal indeholde svinegylle 
og ligger nærmere end 300 meter til nabobeboelse. 
 
Placeringen af beholderen fremgår af bilag 1. 
 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
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Vurdering efter kriterierne i § 12  
 
A Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende 

ejendoms drift som landbrugsejendom og placeres i tilknytning til ejendommens hid-
tidige bebyggelsesarealer  
 

 Ansøgers redegørelse: 
Jf. §16a miljøgodkendelsen for ejendommen af 15. april 2021 er der følgende 
kapacitet på ejendommen.

Grundet en forventet højere staldudnyttelse med stigende effektivitet forventes den 
årlige gyllemængde at øges til ca. 8000 m3, hvorved opbevaringskravet ved 9 
måneder bliver mindst 6000 m3.  Derudover vurderes det, at udnyttelse af kanaler 
som opbevaringskapacitet ikke er hensigtsmæssigt. Bl.a. på grund af risikoen for at 
svovlbrinte trænger op i staldrummet ved fyldte kanaler.
Af hensyn til bedst mulig udbringning af gylle vurderes mindst 10 måneders 
opbevaringskapacitet at være nødvendigt for at sikre lagerkapacitet til, at udbringning 
kan finde sted på tidspunkter, hvor det er muligt at køre på markerne og udnyttelsen
sikres bedst muligt.

10 måneders opbevaringskapacitet vil kræve 6600 m3 lagerkapacitet.
Med etablering af ny tank på 3000 m3, vil den samlede kapacitet i gylletankene blive 
på 7200 m3 svarende til 10,8 måneder  
 
Struer Kommunes vurdering: 
Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen svarer den tilstrækkelige opbevaringskapaci-
tet på ejendomme med dyrehold til mindst 9 måneder. 
Struer Kommune vurderer, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt og sikrer, 
at der er så tilstrækkelig opbevaringskapacitet, at udbringningen af husdyrgødnin-
gen kan ske efter de gældende regler og så udnyttelsen af næringsstofferne i gød-
ningen opfylder kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbruget 
anvendelse af gødning. 
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B Arealet af det anmeldte og arealet af de eksisterende anlæg må samlet set ikke 
overstige 3.000 m2. Dog skal gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller til-
ladt i en § 16 a eller § 16 b, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug eller etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gæl-
dende regler, dog ikke medregnes. 
 

 Overfladearealet af den ønskede gyllebeholder er på ca. 685 m2. Kriteriet er derfor 
opfyldt. 
 

C Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstandskrav: 
 

1) mindst 300 m til følgende områder: 
 eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidig byzone el-

ler sommerhusområde, 
 Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller 

offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. 
 

Dog kun 150 m for opbevaringsanlæg til restvand eller ensilagesaft, 
 
2) mindst 100 m til beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en 

samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end den ansvarlige for 
driften af husdyrbruget, 

 
3) mindst 50 m til åbne vandløb og til søer, der er større end 100 m2, for så vidt an-

går opbevaringsanlæg til restvand, ensilagesaft eller fast husdyrgødning. 
 

 Ad 1)  Der er ca. 1870 meter til nærmeste byzone – Hvidbjerg.  
Ad 2)  Der ligger ingen beboelsesbygninger, som ligger i en samlet bebyggelse, in-

denfor en afstand af 100 meter fra den ønskede placering af gyllebeholderen. 
Ad 3) Der er mere end 100 meter til åbne vandløb og søer større end 100 m2. 
 

D Det anmeldte skal opføres 
 

1) uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m og 
 
2) med en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og højst 8 m med 

overdækning, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og 
anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning 
mv. 

 
 Ad 1) Der foretages ikke ændringer i terræn ud over nedgravning af beholderen. 

Ad 2) Det fremgår af det anmeldte, at tanken nedgraves mindst 1,6 meter, hvorved 
tankoverkant maksimalt vil være 2,6 meter over jord. Dermed vil toppen af 
overdækningen maksimalt ligge 8,0 meter over terræn. 

 
E Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af an-

lægget skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, 
der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte. 
 
Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentil-
plantning 
 

 Det fremgår af ansøgningen, at der etableres beplantning vest for beholderen.  
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Der er stillet vilkår til beplantning i dispensationsafgørelsen, der er meddelt samtidigt 
med denne afgørelse. 
 
Der vil blive fulgt op på kriterierne ved de lovpligtige tilsyn. 
 
Kriteriet er overholdt. 
 
 

F Det anmeldte anlæg må ikke medføre, 
1) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (total-

depositionen) til kategori 1-natur overstiger  
 en maksimal totaldeposition på 0,2 N/ha/år, hvis der er flere end 1 andet 

husdyrbrug i nærheden, 
 en maksimal totaldeposition på 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyr-

brug i nærheden, 
 en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre hus-

dyrbrug i nærheden. 
 

2) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (total-
depositionen) til kategori 2-natur overstiger en maksimal totaldeposition på 
1,0 kg N/ha/år eller 

 
3) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (total-

depositionen) til kategori 3-natur overstiger 1,0 kg N/ha/år. 
 

 Der er indsendt et ansøgningskema nr. 227706 med beregninger af ammoniakemis-
sionen. Beregningerne viser, at der ikke sker en forøgelse af ammoniakemissionen 
som følge af den ansøgte gyllebeholder. 
 
Totaldepositionen på kategori 1-natur og kategori 2-natur er uændret i forhold til den 
meddelte § 16 a miljøgodkendelse, hvor forudsætningen for godkendelsen var en 
overholdelse af ovenstående krav. 
 
Total depositionen på kategori 3-natur er beregnet til 0,5 kg N/ha/år for en strandeng 
beliggende ca. 830 meter øst for gyllebeholderen. 
 
Kriteriet er derfor overholdt. 
 

G Uanset kriterierne under pkt. G nr. 3 kan der efter anmeldelse etableres, udvides el-
ler ændres opbevaringsanlæg til husdyrgødning, hvis den årlige deposition til kate-
gori 3-natur fra alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er truffet afgørelse 
om anmeldelse om inden for de seneste 8 år, sammen med det anmeldte ikke over-
stiger 1,0 kg N pr. ha, og der ikke inden for de seneste 8 år fra tidspunktet for afgø-
relsen om den aktuelle anmeldelse er meddelt godkendelse eller tilladelse til etable-
ring, udvidelse eller ændring af husdyrbruget 
 

 Ikke relevant. 
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2. Vejledning 
Vi gør opmærksom på, at det anmeldte ikke kræver en byggetilladelse, men at du skal hu-
ske at anmelde ændringerne til BBR. Dette kan du f.eks. gøre ved at logge ind på www.by-
gogmiljoe.dk (BOM) og oprette en byggesag. Du udfylder blot alle de oplysninger, du også 
ville gøre i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse og sender den afsted i BOM. 
Hvis du går i stå eller mangler hjælp, kan du kontakte den digitale hotline på tlf. 7020 0000. 
 
Hvis det mod forventning viser sig, at arealet, hvor beholderen skal placeres, er drænet, 
forudsættes det, at drænene sløjfes eller føres i lukkede rør i en afstand af minimum 15 
meter fra beholderen. 
Sløjfning eller omlægning af dræn, hvor der er medbenyttere, kræver en forudgående tilla-
delse efter vandløbsloven. 
 

3. Retsvirkning 
Afgørelsen er meddelt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, den er meddelt.  
 
Afgørelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet.  
 

4. Offentliggørelse 
Partshøring og nabohøring 
Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte udelukkende har betydning for ejeren af be-
boelsen på den anden side af det naboskel, hvor der er meddelt en dispensation fra afstand-
skravet.  
 
Ejeren har i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgningen meddelt, at denne 
ikke har indvendinger mod placeringen af gyllebeholderen.  
 
Offentliggørelse 
Miljøgodkendelsen er offentliggjort den 2. juli 2021 på Struer Kommunes hjemmeside på 
www.struer.dk under fanen ”Om kommunen” – ”Høringer, afgørelser og offentliggørelser” 
og på miljøstyrelsens digitale miljøportal https://dma.mst.dk. 
 
Følgende parter har modtaget den endelige afgørelse til orientering: 
 
Ansøger 
Aksel Schjødt 
Jørgen Røhrmann, LANDBOTHY 
 
Ejer af nabomatrikel berørt af dispensation  
Ejeren af Hindselsvej 18 a 
 
Øvrige parter  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland  
Danmarks Fiskeriforening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Danmarks Naturfredningsforening  

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.struer.dk/
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Danmarks Naturfredningsforening, Struer  
Det Økologiske Råd 
Dansk Ornitologisk Forening (hovedforening og lokalforening)  
Holstebro Museum  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  
Forbrugerrådet 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

5. Klage- og søgsmålsvejledning 
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansø-
ger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væ-
sentlig interesse i sagen.  
 
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem kla-
geportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest den 30. 
juli 2021.  
Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenæv-
net beslutte, at klagen ikke er indsendt rettidigt.  
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune på klageportalen. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer an-
det, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet.  
 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets hjemmeside – https://naevneneshus.dk/. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder ef-
ter annonceringen. 
 
 
På vegne af Struer Kommune 
 
Pernille Fog 
Ingeniør 
Landbrugsgruppen  
Center for Plan og Miljø 
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Bilagsoversigt 
Bilag 1 Oversigtsplan med beplantning 
Bilag 2 Beskyttet natur 
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Bilag 1 Oversigtsplan med beplantning 
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Bilag 2 Beskyttet natur 
 


