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AFGØRELSE OM AT ETABLERING AF TANKANLÆG PÅ VILLEMOESVEJ 2A, 
7560 HJERM, IKKE ER OMFATTET AF KRAV OM MILJØVURDERING.  
 
Struer Kommune har den 22. marts 2021 modtaget VVM-ansøgning 
vedrørende etablering af tankanlæg på Villemoesvej 2A, 7560 Hjerm.  
 
Ansøgning er foretaget efter § 18 i Miljøvurderingsloven, jf. lovens bi-
lag 2 punkt 11. b). 
 
For projekter nævnt i bilag 2 i Miljøvurderingsloven gælder, at kom-
munen skal vurdere, om projektet er omfattet af krav om miljøvurde-
ring og tilladelse. 
 
Baggrund for screeningen 
VVM-screeningen skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige 
miljøpåvirkninger. 
Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der 
er anført i bilag 6 i miljøvurderingsloven.  
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11. b) ”An-
læg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 
1)”. 
 
Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om  miljøvur-
dering og VVM-tilladelse.  
Struer Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte etablering 
af tankanlæg til midlertidig oplagring af ikke farligt affald forud for nyt-
tiggørelse ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Pro-
jektet er således ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering 
og tilladelse efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. 
 
Afgørelsen er foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering 
af, om ændringen af anlægget ikke kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet, se vedlagte bilag. 
 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 
www.datatilsynet.dk
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Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra afgørelsens dato, 
bortfalder denne afgørelse. En ny screening vil være nødvendig, hvis 
projektet efterfølgende ønskes udført. 
 
Oplysninger 
Sagens oplysninger fremgår af: 
Bilag 1 ”Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven” 
Bilag 2 ”VVM-ansøgning” 
 
Kommunens vurdering og begrundelse 
Se Bilag 1 ”Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven”. 
 
Høringsbemærkninger 
Virksomheden har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse. I den for-
bindelse har Struer Kommune modtaget bemærkninger til høringsud-
kastet og vilkår 8 er ændret. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 
01.07.2021. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø 
og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. miljøvur-
deringslovens §§ 49 og 50. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på 
Struer Kommunes hjemmeside. 
 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du fin-
der et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger. 
dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgø-
relsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageporta-
len. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling 
af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 

http://www.borger/
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Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageporta-
len, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der 
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter an-
modningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Opsættende virkning 
Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et byg-
ge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenæv-
net påbyde dette standset. 
 
Søgsmål 
Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt 
i sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Dan Poulsen 
 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 ”Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven” 
Bilag 2 ” VVM-ansøgning” 
 
Underretning om afgørelsen 
Følgende er underrettet om afgørelsen: 
Embedslægeinstitutionen, stps@stps.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

mailto:stps@stps.dk
mailto:dn@dn.dk


Bilag 1 - Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven1 
Punkterne herunder refererer til bilaget. 
 

1. Projekters karakteristika 
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 
a) hele projektets 
dimensioner og 
udformning 

Maabjerg Energy Center – Biogas A/S har den 22. 
marts 2021 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af etablering af 
tankanlæg beliggende på Villemoesvej 2A, 7560 Hjerm. 
Det ansøgte projekt omfatter nyetablering af 2 stk. lagertanke med fast 
overdækning på matrikel nr. 16p, Den nordlige Del, Vejrum. 
 
Lagertankene skal oplagre flydende biomasser, inden det kan udspredes 
som gødning på omkringliggende landbrugsarealer. 
Der kan for også tilføres afgasset biomasse til tankene.  
Derudover kan der være behov for at der også kan tilføres rågylle.  
 

b) kumulation med 
andre eksisterende 
og/eller godkendte 
projekter 

Tankanlægget placeres i landzone. 
Der er den 3. juni 2021 meddelt landzonetilladelse til etablering 
af tankanlægget. 
Der findes i forvejen en enkelt gyllebeholder uden fast overdækning på 
lokaliteten, som anvendes i tilknytning til husdyrbrug i området. Der er et 
tilsvarende projekt ca. 1,3 km mod syd. Lokalområdets anvendelse er 
åbent land med landbrugsdrift, så området rummer flere slags 
landbrugsrelaterede projekter, herunder aktiviteter med husdyr. 
 
De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes at 
være trafik, lugt og støj. 
Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke er kumulation i væsentlig 
grad med andre lignende aktiviteter. Og at etableringen af tankanlægget 
hverken alene eller i kumulation med andre anlæg vil give anledning til 
en væsentlig påvirkning af miljøet. 

c) brugen af 
naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, 
vand og biodiversitet 

Der anvendes en mindre mængde sand og støbematerialer ifm. 
fundering af tankene. Siderne leveres færdigstøbte.  
 
Der anvendes en begrænset mængde vand i etableringsfasen. 
Regnvand nedsives naturligt på grunden. 
Anlægsperioden forventes at blive sidste halvdel af 2021. 
Der skal ikke anvendes større mængder af naturressourcer i forbindelse 
med anlæg og drift af virksomheden. 
Struer Kommune vurderer derfor, at der er tale om et forhold, der ikke er 
væsentligt i denne forbindelse. 
 

d) affaldsproduktion I driftsfasen produceres ikke affald. De to tanke anvendes alene til 
midlertidig lager af gylle eller afgasset biomasse. 
Al regnvand nedsives på grunden. 
Struer Kommune vurderer, at affald kan bortskaffes inden for rammerne 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 



af allerede godkendte eller lovligt eksisterende affaldsordninger, 
bortskaffelses- og/eller genanvendelsesmetoder. 
Samlet vurderer Struer Kommune, at virksomhedens affaldsproduktion, - 
oplagring, -håndtering eller -bortskaffelse ikke er væsentlige i denne 
sammenhæng. 

e) forurening og gener Luftemissioner 
I tankanlægget, skal der i lukkede tanke, opbevares flydende biomasser 
i form af afgasset gylle eller rågylle. 

Spildevand 
Der genereres ikke spildevand med afledning til renseanlæg fra 
anlægget. 
 
Støj 
Der vil kunne forekomme støj primært fra transporter til og fra anlægget. 
Støj fra omrører i lagertankene vil være kortvarig i forbindelse med 
tømning. 
Der foreligger ingen støjdokumentationer. 
Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om at imødegå 
støjforholdene, herunder fastsættelse af støjgrænser og vilkår om 
egenkontrol for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, 
evt. ved indsendelse af dokumentation for overholdelse af disse. 
På dette grundlag vurderer Struer Kommune, at der ikke vil være 
væsentlige støjgener fra tankanlægget. 
 
Godkendelsesbekendtgørelsens branchevilkår (standardvilkår) for 
virksomhedstypen vil blive anvendt i forbindelse med udarbejdelse af 
miljøgodkendelse, og eventuelle grænseværdier vil blive fastsat i 
virksomhedens miljøgodkendelse. 
 
Struer Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil give 
anledning til begrænsninger for anvendelsen af naboarealer. 

f) risikoen for større 
ulykker og/eller 
katastrofer, som er 
relevante for det 
pågældende projekt, 
herunder sådanne som 
forårsages af 
klimaændringer, i 
overensstemmelse 
med videnskabelig 
viden 

Tankanlægget er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol af risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
Der håndteres ingen farlige stoffer på anlægget. 
Der er ingen risiko for brand. Der opbevares alene vådt flydende 
biomasse i lukkede betontanke på anlægget. 
 
Med tankanlæggets placering er der ingen risiko for oversvømmelse 
eller lignende. 
 
Standardvilkårene for virksomhedstypen har taget hånd om risikoen for 
evt. spild mm. til omgivelserne. 
 
Med baggrund i de af virksomheden oplyste forhold samt de vilkår, der 
fastsættes i miljøgodkendelsen i overensstemmelse med gældende krav 
i standardvilkårene, vurderer Struer Kommune, at der ikke er risiko for 
væsentlige uheld. 



g) risikoen for 
menneskers sundhed 
(f.eks. som følge af 
vand- eller 
luftforurening). 

Det vurderes, at der ikke er væsentlig risiko for menneskers sundhed 
som følge af etablering og drift af tankanlægget jf. ovenstående 
redegørelser og vurderinger. 

2. Projekters placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af 
projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 
a) den eksisterende og 
godkendte 
arealanvendelse 

Ejendommen er beliggende i landzone. 
Der er den 3. juni 2021 meddelt landzonetilladelse til etablering 
af tankanlægget. 
Der ses ingen planmæssige hindringer for det ansøgte, og projektet med 
etablering af tankanlægget vurderes i overensstemmelse med gældende 
landzonetilladelse. 

b) naturressourcernes 
(herunder jordbund, 
jordarealer, vand og 
biodiversitet) relative 
rigdom, forekomst, 
kvalitet og 
regenereringskapacitet 
i området og dettes 
undergrund 

Tankanlægget er placeret i Område Drikkevandsinteresse (OD).  
I miljøgodkendelsen stilles standardvilkår, der vurderes at være 
tilstrækkelige til at beskytte jord og grundvandsressourcer. 
 
Virksomheden er ikke beliggende i et råstofområde, et skovområde eller 
lign. landskabsinteresseområde. 
 
Struer Kommune vurderer med baggrund heri, at det ansøgte i sig selv 
ikke kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand. 

c) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 
i) vådområder, områder 
langs bredder, 
flodmundinger 

Der findes ingen sø- eller å- beskyttelses linjer, ligesom der ikke er 
nogen beskyttede vandløb i nærområdet. 
Nærmeste beskyttede vandhul findes i en afstand af ca. 230 m fra  
tankene. 
Det er vurderet, at vandhullet ikke blive påvirket af projektet. 
 
Begge tanke opføres i tætte og bestandige materialer. 
 
Tankene vil være udstyret med fyldemeldere til at indikere stop af 
opfyldning, samt omfangsdræn og inspektionsbrønd. 
Struer Kommune vurderer, at tankanlægget ikke vil indebære en 
væsentlig påvirkning af vådområder. 

ii) kystområder og 
havmiljøet 

Tankanlægget ligger udenfor kystnærhedszone og 
strandbeskyttelseslinjer. 

iii) bjerg- og 
skovområder 

Der er ingen væsentlige skov- eller bjergområder, hvorfor Struer 
Kommune vurderer, at punktet er irrelevant. 

iv) naturreservater og -
parker 

Det ansøgte er ikke beliggende i nærheden af eksisterende eller til 
hinder for planlagte reservater eller naturparker. 

v) områder, der er 
registreret eller fredet 
ved national lovgivning; 
Natura 2000-områder 
udpeget af 

Tankanlægget ligger i en afstand af ca. 7 km fra nærmeste habitatnatur, 
fuglebeskyttelses- og habitatområde Venø, Venø Sund. 
 
Nærmeste Ramsarområde (Nissum Fjord) ligger i en afstand af 18 km 
fra anlægget. 



medlemsstater i 
henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF 

Struer Kommune vurderer, allerede på grund af afstanden, at 
aktiviteterne ikke kan give anledning til negative påvirkninger af 
udpegningsgrundlaget. 
 
Det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder 
væsentligt eller vil beskadige eller ødelægge yngle-/rasteområde for 
Bilag IV-arter. 
 
Nærmeste fredede område – kirkefredning (Vejrum kirke) - ligger i en 
afstand af ca. 1,3 km nord for anlægget. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens 
aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af områder, der er 
registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. 

vi) områder, hvor det 
ikke er lykkedes — 
eller med hensyn til 
hvilke det menes, at 
det ikke er lykkedes — 
at opfylde de 
miljøkvalitetsnormer, 
der er fastsat i EU-
lovgivningen, og som 
er relevante for 
projektet 

Struer Kommune er ikke bekendt med, at der i nærheden af 
tankanlægget findes områder, hvor miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet. 
Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af 
sådanne områder. 

vii) tætbefolkede 
områder 

Anlægget er etableret i landzone, og ikke i et tæt befolket område. 
Nærmeste nabobeboelse, Villemoesvej 2, ligger i en afstand af ca. 190 
meter sydvest for anlægget. 
Nærmeste boligområde er Vejrumstad, som ligger 0,8 km mod vest, 
dernæst Hjerm by, som ligger ca. 1,7 km mod øst. 
Projektet forventes ikke at påvirke nærområdet væsentligt, ud over det, 
der allerede sker i dag med transporter til og fra markarealer m.v.  

viii) landskaber og 
lokaliteter af historisk, 
kulturel eller 
arkæologisk betydning. 

Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning 
af vigtige landskaber i området ved projektet, ligesom det vurderes, at 
anlægget ikke vil påvirke landskabet betydeligt visuelt, idet tankanlægget 
bliver delvis skjult i terrænet imellem eksisterende og nye læhegn hhv. 
øst, syd og vest for anlægget. Mod nord stiger terrænet, og dermed 
skærmes tankanlægget mod indkig fra nord.  
 
 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført 
under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, 
nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 
a) indvirkningens 
størrelsesorden og 

Samlet set vurderer Struer Kommune, at der ikke vil være en væsentlig 
påvirkning på miljøet (jf. definitionen ovenfor) heller ikke i nærområdet. 



rumlige udstrækning 
(f.eks. geografisk 
område og antallet af 
personer, der forventes 
berørt) 

 
Det vurderes at projektet heller ikke vil kunne berøre et større antal 
personer, f.eks. i forbindelse med uheld eller lignende. 

b) indvirkningens art Støj og lugt. 
c) indvirkningens 
grænseoverskridende 
karakter 

Påvirkningerne har, alene på grund af afstanden, ingen sporbar effekt 
udenfor landets grænser. 
Struer Kommune vurderer derfor, at punktet er irrelevant. 

 

d) indvirkningens 
intensitet og 
kompleksitet 

Der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirkninger i 
omgivelserne vil være sandsynlige inden for virksomhedens driftstid. 
Struer Kommune vurderer dog, at disse påvirkninger ikke er mere 
komplekse end, at de vil kunne reguleres efter vilkår svarende til 
standardvilkårene i miljøgodkendelsen. 

e) indvirkningens 
sandsynlighed 

Det ansøgte projekt vil højst sandsynligt blive gennemført, idet det er af 
stor betydning for planteavlen, at der er tilstrækkeligt med 
flydende biomasse eller flydende husdyrgødning til rådighed, når 
planterne skal bruge det. 

f) indvirkningens 
forventede indtræden, 
varighed, hyppighed og 
reversibilitet 

Det ansøgte vil være permanent, og virksomheden forventes i drift året 
rundt. 
Udkørsel fra tankanlægget til de omkringliggende markarealer vil kun 
forekomme i vækstsæsonen. 
Det vil dog kun være indenfor normal arbejdstid, at de væsentligste 
gener fra trafikstøj vil forekomme. 
Miljøpåvirkningen er derfor vedholdende, men Struer Kommune 
vurderer, støj- og luftforureningen fra anlægget er reversible 
påvirkninger, hvis det ansøgte opgives. 

g) kumulationen af 
projektets indvirkninger 
med indvirkningerne af 
andre eksisterende 
og/eller godkendte 
projekter 

Der er ikke kumulation med andre eksisterende projekter. 
Tankanlæggets støjforhold reguleres med vilkår i miljøgodkendelsen om 
overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier. 
Som det fremgår ovenfor i bilaget, vil det primært være trafikstøj, der kan 
være generende. 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad 
med andre lignende aktiviteter. Og at etableringen af tankanlægget 
hverken alene eller i kumulation med eksisterende anlæg vil give 
anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet. 

h) muligheden for reelt 
at begrænse 
indvirkningerne. 

Tankanlægget etableres med fast overdækning til reduktion af lugt. Der 
etableres læhegn til visuelt at reducere påvirkningen. Den eksisterende 
adgangsvej benyttes, så der er ikke behov for nye vejadgange.  
Med tankanlægget vil flytning af afgasset gylle om vinteren og 
udbringning på markerne i foråret og sommeren ske mere effektivt 
transportmæssigt, idet ressourceforbruget af bl.a. brændstof og 
mandskab minimeres, og samtidigt minimeres evt. gener i trafikken. 
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Energivej 13 
7500 Holstebro 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn Maabjerg Energy Center - Biogas A/S

Vejnavn Nupark

Vejnummer 51

Postnummer 7500

By Holstebro

Virksomhedens navn Maabjerg Energy Center - Biogas A/S

Vejnavn Nupark

Vejnummer 51

Postnummer 7500

By Holstebro

Angiv matrikelnummer, hvis det er 
forskelligt fra det fremsøgte 10e

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-
numre

Bemærkning Der søges om opførsel af to gyllebeholdere på en del af matrikel 10e. Arealet hvor de to gyllebeholdere 
skal placeres, vil blive udmatrikuleret til Biogasanlægget.

Kontaktperson Lars Bunch

Vejnavn Nupark

Vejnummer 51

Postnummer 7500

By Holstebro

Telefonnummer 96200600

Mailadresse lab@vestforsyning.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 
Der vil blive udmatrikuleret et areal til opførsel af de to gyllebeholdere, så det vil ikke være hele arealet 
matrikel 10e, som overgår til Maabjerg Energy Center-Biogas A/S

Denne udmatrikulering vil være på plads inden gyllebeholderne skal opføres.

Bilag

1005543 AD Holstebro Biogas (004).pdf

Fuldmagt til VVM screening og miljøgodkendelse_underskrevet.pdf

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/67916447-745e-4a5f-b89a-d522f941fcb0
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/cace4748-29d5-47e5-9be8-11c3c0096522


gyllebeholder_4.docx

Redegørelse:
Opførsel af to gyllebeholdere på matrikel 10e. Der ansøges om to 5.000 m3 tanke i forbindelse med en eksisterende tank på samme matrikel. Der vil blive 
anvendt den eks udkørsel, der vil blive beplantet vest for beholderene. Tankene skal bruges både til afgasset biomasse og rågylle. Den afgasset gylle vil blive 
kørt fra tankene ud til de pågældene arealer til udspredning. Se endvidere venhæftet bilag.

Bilag

gyllebeholder_4.docx

Redegørelse:
da der søges om to gyllebeholdere væk fra selve biogasanlægget, og der vil ikke blive foretaget nogen ændringer i forbindelse med selve biogasanlægget.

de to beholdere vil blive anvendt til afgasset biomasse, som vil blive leveret i tankene med lastbiler. Der er i forvejen en eks. gyllebeholder så der anvendes 
den samme udkørsel. Der kan plantes rundt tankene.

 BAT Opbevaring af husdyrgødning

• Gyllen opbevares i beholder.

• Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet , således at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den 
voksende afgrøde.

• Gyllen opbevares i stabile beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger.

• Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.

• Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

• Gylle kun omrøres umiddelbart før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken.

• Gyllebeholdere er underlagt 10-års beholderkontrol og er under dagligt opsyn.

• Der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse af gyllebeholderne.

• Gylle suges fra de eksisterende beholdere og op i gyllevognen ved hjælp af en sugekran, der er påmonteret på gyllevognen. Sugekran minimerer 
risikoen for eventuelle uheld eller spild i forbindelse med påfyldningen af gyllevognen.

Det vurderes, at BAT for opbevaring af husdyrgødning er opfyldt på ejendommen.

Beskriv det ansøgte projekt  

Andre relevante oplysninger  
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ad7fb7e3-971a-4032-a5a0-e52265933de2
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/8f8fc7b2-6189-453e-aff5-aaee765aff0f

