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1. Afgørelsen 

1.1 Anmeldelse af ny ensilageopbevaringsanlæg 
Struer Kommune meddeler tilladelse til at opføre en plansilo på ca. 209 m2 til ensilageopbe-
varing på ”Nørre Birkild”, Birkildvej 13, Asp, 7600 Struer.  
 
Forudsætningerne for tilladelsen fremgår af de oplysninger, der er indsendt igennem hus-
dyrgodkendelse.dk i det digitale ansøgningsskema med nr. 235139 med supplerende op-
lysninger.  
 
Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte opfylder kravene i anmeldeordningens § 11 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. Derfor kræver det ikke en tilladelse efter § 16 b el-
ler godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven. 
 

1.2 Vurdering af anmeldelsen efter kriterierne i § 11 
Resultat af vurderingen: 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at etableringen af en ny plansilo til ensilage-
opbevaring ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af det omkringliggende landskab, 
miljø eller naboer. 
 
Det anmeldte 
Struer Kommune modtog den 25. maj 2022 en anmeldelse om etablering af en ny plansilo 
på 5,5 x 38 m på Skærbækvej 8. 
Plansiloen har et overfladeareal på 209 m2.  
 
Der er i forvejen et ensilageopbevaringsanlæg på ejendommen. Den nye plansilo placeres 
nord for og helt op ad de eksisterende plansiloer.  
 
Ensilagesiloen får en sidemur mod nord på 1,5 m en lav endemur mod øst og den eksiste-
rende plansilo som afgrænsning mod syd.  
 
Placeringen af beholderen fremgår af bilag 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
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Vurdering efter kriterierne i § 11  
 

A Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms 
drift som landbrugsejendom og placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige 
bebyggelsesarealer  
 

 Ansøgers redegørelse: 
Den nye plansilo er erhvervsmæssigt nødvendig, idet den skal anvendes til op-
bevaring af grovfoder til dyr på ejendommen. Plansiloen etableres i sammen-
hæng med et eksisterende plansiloanlæg, dvs. i tilknytning til ejendommens hidti-
dige bebyggelsesarealer. 
 
Struer Kommunes vurdering: 
Struer Kommune vurderer, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for at 
husdyrbruget kan opbevare grovfoder til dyrene på en god og også miljømæssig 
sikker måde. 
Siloen placeres i tilknytning til eksisterende siloanlæg (se bilag 1) 
 

B Den samlede grundplan for henholdsvis ensilageopbevaringsanlæg og foder-
lagre, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige 3.000 m2 i grundplan, eks-
klusive vejarealer og kantbelægning. 
 

  
Grundarealet på den ønskede plansilo er på 209 m2.  
Der har ikke tidligere været anmeldt etableringer, udvidelser eller ændringer efter 
§ 11 stk. 1. 
Kriteriet er derfor opfyldt. 
 

C Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstandskrav: 
 

1) mindst 150 m til følgende områder: 

• eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidig byzone 
eller sommerhusområde, 

• Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv el-
ler offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lig-
nende. 
 

2) mindst 50 m til nabobeboelse, 
 
3) mindst 50 m til åbne vandløb og til søer, der er større end 100 m2. 

 

 Ad 1)  Der er ca. 1.900 meter til nærmeste byzone – Linde.  
Ad 2)  Der er ca. 350 meter til nærmeste nabobeboelse. 
Ad 3) Der er er ca. 95 meter til nærmeste åbne vandløb og mere end 100 meter 

til nærmeste sø større end 100 m2. 
Kriteriet er opfyldt. 

D Det anmeldte skal opføres 
 

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

det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendom-
men og ikke er højere end den laveste bygning m.v.   
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 Ad 1) Ifølge anmeldelsen foretages der ikke ændringer i terræn på mere end +/- 
1 m. 

Ad 2) Det fremgår af det anmeldte, at plansiloen afgrænses med en ca. 1,5 m 
høj mur mod nord og en lavere mur mod øst. 

Kriteriet er opfyldt. 

E Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen 
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 
gentilplantning 
 

 Siloen placeres inde imellem eksisterende anlæg og er visuelt afskær-
met fra alle sider, hvorfor etableringen af den nye plansilo ikke vil påvirke de 
landskabelige forhold. 
 
På den baggrund er det Struer Kommunes vurdering at krav om etablering af af-
skærmende beplantning kan fraviges, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørel-
sens § 20 stk. 5. 
 
 

 

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.bygogmiljoe.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 af-
sted 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 plansiloen skal placeres, er drænet, for-
udsættes det, at drænene sløjfes eller føres i lukkede rør i en afstand af minimum 15 me-
ter fra anlægget. 
Sløjfning eller omlægning af dræn, hvor der er medbenyttere, kræver en forudgående tilla-
delse efter vandløbsloven. 
 

3. Retsvirkning 

Afgørelsen er meddelt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11. 
 
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 anmeldte, ikke er til gene for naboerne, og derfor er 
der ikke foretaget partshøring efter forvaltningslovens bestemmelser. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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Offentliggørelse 
Miljøgodkendelsen er offentliggjort den DATO 2022 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 
Poul Dissing 
Lotte Stilling Nielsen, FJORDLAND 
 
Øvrige parter  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, senord@sst.dk   
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  
Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, struer@dof.dk  
Holstebro Museum, Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk  
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  
Klosterhedens Venner, GoldenGirl@mail.dk  
 

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 28. 
juni 2022.  
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. 
 

http://www.struer.dk/
mailto:senord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dn.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:GoldenGirl@mail.dk
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Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter annonceringen. 
 
 
På vegne af Struer Kommune 
 
 
Kristian Iversen 
Agronom 
Center for Plan og Miljø 
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Bilag 

 
Bilag 1 Oversigtsplan for placering af ny ensilagesilo 
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