
 

1 
 

 
 
 
KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 19. november 2020 modtaget ansøgning 
fra Gråkjær Miljøcenter, på vegne af Maabjerg Energy Center - Bio-
gas A/S, om landzonetilladelse på ejendommen matr.nr. 16p, Den 
nordlige Del, Vejrum, beliggende Villemoesvej 2A, 7560 Hjerm. An-
søgningen om landzonetilladelse omfatter etablering af 2 stk. gylle-
tanke på pågældende ejendom, der ligger på den nordlige side af Vil-
lemoesvej omkring krydset ved Holstebrovej. 
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
gylletankene på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Det ansøgte skal opføres som angivet i ansøgningsmaterialet.  

• Området skal udmatrikuleres som anvist i ansøgningen. 

• Gylletankene skal overdækkes.  

• Udnyttelse af landzonetilladelsen er afhængig af miljøgodken-
delsen af gylletankene. 

• Eksisterende læhegn mod syd skal bevares og stedse vedli-
geholdes så længe gylletankene står, jf. bilag 1, markering A. 

• Der skal etableres slørende 3-rækket beplantning vest og 
nord for det ansøgte, som vist i princip på bilag 1, markering 
B. Beplantning skal som udgangspunkt følge den nye skel-
linje.  

• Beplantning skal bestå af hjemmehørende træer og buske af 
arter der forekommer naturligt i området. For artsliste se bilag 
2. 

• Struer Kommune skal godkende en beplantningsplan der imø-
dekommer ovenstående vilkår forinden igangsætning af pro-
jektet.  

• Beplantningen skal vedligeholdes, hvilket betyder, at der skal 
genplantes, hvis planter går ud, og at der skal renholdes for 
ukrudt omkring planterne i et omfang, så træernes og buske-
nes vækst ikke hæmmes.  

• Overskudsjord i forbindelse med at gylletankene nedgraves 
fordeles således, at der ikke på noget tidspunkt vil blive lavet 
terrænændringer større end 50 cm.  

• Gylletankene skal nedrives senest 1 år efter endt brug. 
 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet.  
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 3. juni 2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Gyllebeholderne ønskes etableret til henholdsvis afgasset gylle/bio-
masse og rågylle. Der vil blive leveret afgasset biomasse i gyllebehol-
derne, som så herved vil blive kørt ud fra tankene og til de nærmeste 
omkringliggende arealer. 
 
Der vil kunne blive leveret rågylle fra produktioner nær tankene, så 
kørsel minimeres mest muligt. Der vil også kunne køres gylle fra 
Maabjerg Energy Biogas til tankene. Der er ca. 4,5 km i afstand fra 
gyllebeholderne og til Biogasanlægget.  En del af udspredningsarea-
lerne findes i området nær gyllebeholderen. 
 
Der vil ikke ske en stigning i antallet af transporter i nærheden af, 
hvor de to tanke skal opføres. Før blev biomassen kørt fra Biogasan-
lægget og ud til de respektive arealer eller satellittanke på 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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landbrugsejendommene, og så videre ud på arealerne. Nu vil den af-
gasset gylle komme fra biogasanlægget til tankene og så videre ud 
på arealerne. Samlet set vil det give det samme antal transporter, og 
derfor ikke nogen merbelastning af området. 
 
Samlet medfører etablering af gyllebeholderne, at der både ved flyt-
ning af afgasset gylle om vinteren og ved udbringning på markerne i 
foråret og sommeren sker en mere effektiv transport, der minimerer 
ressourceforbruget af bl.a. brændstof og mandskab, og som samtidig 
minimere evt. gener i trafikken. 
 
Dimensionering af beholdere: 
Beholderne får hver en kapacitet på 5.000 m3 og en diameter på ca. 
37 m. Siderne bliver ca. 5 m, hvoraf 2-3 meter vil være over jorden. 
Dette vil dog afhænge af grundvandsniveauet. Beholderen opbygges 
i grå beton elementer, og der sættes en gå teltdug i PVC på beholde-
ren. Den samlede højde på beholderen og telttoppen bliver max. 12,5 
meter. 
 
For optimal indpasning i landskabet etableres der et 3 rækket læhegn 
på rundt om gyllebeholderne. Øst og syd for gyllebeholderne er der 
beplantet. Der er i forvejen placeret en gyllebeholder i forbindelse 
med de to nye gyllebeholder. Der vil blive anvendt den eks. udkørsel. 
Den sydligste gyllebeholder placeres ca. 20 m fra den eksisterende 
beholder. Der vil være ca. 15 m mellem de to nye beholdere. Se 
eventuelt tegningsbilaget, som er vedhæftet. 
 
Placeringen er valgt ud fra, at der allerede er placeret en gyllebehol-
der på marken, og derved får man samlet tranportene til og fra med 
gylle i stedet for at køre til flere forskellige lokaliteter. 
Andre placeringer af gyllebeholderen har været vurderet, men disse 
er opgivet pga. afstanden fra vejen. Det vurderes, at det er den mest 
optimale placering af gyllebeholderen, der ansøges om, da der er god 
afstand til nabobeboelser, gode tilkørselsforhold og god indpasning i 
landskabet.  
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget høring af naboer og parter i 
sagen jf. planlovens § 35, stk. 4. Kommunen har ikke modtaget be-
mærkninger til sagen.  
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis, klimatilpas-
ning, lavbundsarealer og særlig værdifulde landbrugsområder. 
 
Gylletankene er ansøgt placeret på kanten af et udpeget lavbunds-
areal. Det vurderes ikke at have betydning for projektet, ligesom det 
vurderes at være i overensstemmelse med de, i kommuneplanen, 
fastsatte retningslinjer. 
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Det ansøgte er placeret i et område, der er vurderet som værende i 
risiko for oversvømmelse og/eller erosion af kystlinjen. Risikoen er 
dog meget lille og vurderes ubetydelig i forhold til denne tilladelse. 
 
Det vurderes at tilladelsen er i overensstemmelse med kommunepla-
nens retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområder, da der 
ikke sker forringelse af landbrugets mulighed for at drive erhverv, 
men derimod bidrager til landbrugserhvervets funktion. 
 
De primære miljømæssige aspekter i vurderingen af tilladelse til gylle-
tanke varetages i forbindelse med den tilhørende miljøgodkendelse. 
Der er til denne landzonetilladelse fastsat vilkår om opnåelse af miljø-
godkendelse som forudsætning for udnyttelse af denne tilladelse.  
 
Der er vurderet på merdepositionen af ammoniak i naturen, som 
etablering af gylletankene vil medføre. Nærmeste område er et kate-
gori 3-område, der består af et engområde nord for det planlagte byg-
gefelt. Dette område ligger ca. 950 meter væk. Gyllebeholderne er 
overdækket, hvilket indgår som vilkår i tilladelsen, så der vurderes 
ikke at være en væsentlig merbelastning til engområdet eller andre 
omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder. Det vurderes at 
overdækning af gylletankene vil reducere emissionen med op til 50 
%. 
 
Tankplaceringerne og den dertilhørende nedgravning, samt terræn-
forholdene i almindelighed virker til at der ved eventuel lækage af be-
holderne ikke vil ske betydelig skade på omgivelserne. Gyllen vil blive 
rundt om beholderne og der findes ingen vandløb eller lignende i om-
rådet, der kan ske skade på. 
 
Terrænet er generelt stigende mod syd og fremstår jævn og uden 
væsentlige lavninger og bakker. Der findes i området flere enkeltræk-
kede læhegn, der bidrager til at bryde landskabet. 
Området er ikke udpeget med særlige karakteristika, hverken i land-
skabsanalyse eller i kommuneplanen.  
 
Der er 1800 m til nærmeste byzone og med god afstand til omkring-
liggende naboejendomme, der ligger spredt i et område, der er domi-
neret af landbrugsmæssig anvendelse.   
 
Det vurderes at placeringen af gylletankene er velovervejede i forhold 
til infrastrukturen. Hvor Holstebrovej ligger helt op ad området og kan 
fungere som primær distributør af trafikken til de nærliggende ud-
bringningsområder. 
 
Der er ca. 7000 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 215 m til nærmeste naturområde 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer Kommunes 
vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig 
påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil 
være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller 



 

5 
 

opretholdes. Vurderingen er truffet på baggrund af det ansøgtes be-
liggenhed. Der udarbejdes sideløbende med denne tilladelse efter 
planloven miljøgodkendelse for etableringen af gylletankene, der vil 
vurdere på de øvrige miljømæssige aspekter.  
  
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn  
til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, 
som skal varetages ved administration af planlovens landzonebe-
stemmelser og herunder de hensyn, der skal varetages efter planlo-
vens kystzonebestemmelser. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
Byggetilladelse 

Det ansøgte kræver ikke byggetilladelse. De omfattede konstruktio-
ner skal dog leve op til bygningsreglementets tekniske bestemmel-
ser. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 
 
Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Villemoesvej 2A - Landzonetilladelse, 
j.nr. 01.03.03-P19-3-21 
 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - PLANLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 
14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til Planklage-
nævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 

• ansøger og ejer  

• landsdækkende foreninger og organisationer 

• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 
 

Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative do-
kumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 1. juli 2021 kl. 23:59. 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning.  
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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BILAG 1 – BEPLANTNINGSPLAN 
 

 
 
Kort over beplantning – vist i princip. Læhegn mod syd (A) markeret 
med rød og slørende beplantning mod vest og nord (B) øst markeret 
med blå stiplet linje. Beplantning skal som udgangspunkt følge skel.  
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BILAG 2 – ARTSLISTE 
 

Dansk Navn Latinsk navn 

Buskarter 

Alm. hvidtjørn Crataegus laevigata 

Alm. hyld Sambucus nigra 

Alm. hæg Prunus padus 

Benved Euonymus europaeus 

Blågrøn rose Rosa dumalis 

Engriflet hvidtjørn Crataegus monogyna 

Femhannet pil Salix pentandra 

Gråpil Salix cinerea 

Hassel Corylus avellana 

Hunderose Rosa canina 

Klitrose Rosa pimpinellifolia 

Koralhvidtjørn Crataegus rhipidophylla 

Kvalkved Viburnum opulus 

Seljepil Salix caprea 

Slåen Prunus spinosa 

Tørst Frangula alnus 

Vrietorn Rhamnus cathartica 

Æblerose Rosa rubiginosa 

Øret pil Salix aurita 

Træarter 

Alm. røn Sorbus aucuparia 

Bøg Fagus sylvatica 

Dunbirk Betula pubescens 

Fuglekirsebær Prunus avium 

Navr Acer campestre 

Rødel Alnus glutinosa 

Skovabild Malus sylvestris 

Skovfyr Pinus sylvestris 

Småbladet lind Tilia cordata 

Stilkeg Quercus robur 

Vortebirk Betula pendula 

Ær Acer pseudoplatanus 

 
  



 

9 
 

BILAG 3 – Afstande til ammoniakfølsom natur (fra MiljøGIS – MST). 
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