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Afgørelse vedrørende anmeldelse af halmlade - Fabjergvej 254 
 
Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 10 om etablering af en halmlade i forlængelse af projekteret 
kostald. 
 
 

Afgørelse: Den ansøgte halmlade er ikke omfattet af godkendelsespligt efter 
Husdyrbrugloven og byggeriet kan bringes til udførelse, efter der er meddelt 

byggetilladelse 
 
 
Afgørelsen træffes i medfør af § 20, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. decem-
ber 2020 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.  

 
Anmeldelsen har været i høring hos naboer i 14 dage, og der er ikke indkommet 
kommentarer. 
 

Lemvig Kommune konstaterer, at afstandskrav i anmeldeordningens § 10 og hus-
dyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5 og 6 er overholdt. 

Lemvig Kommune vurderer, at halmladen er erhvervsmæssig nødvendig for den 
pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til 
ejendommens bygningsmasse. 

Det vurderes at halmladen ikke kan være til skade for miljøet, herunder de land-
skabelige værdier. Halmladen har samme udtryk og dimensioner, som den eksi-
sterende og projekterede kostald, som halmladen opføres i direkte forlængelse af. 

 

Det er en forudsætning for afgørelsen, at terrænkoten ikke ændres mere end en 
meter og at halmladens dimensioner og udformning ligger inden for rammerne af 
det anmeldte. 

 

Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og i Lokalavisen. 
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Den nye tilbygning, som vises på tegningen, rummer både kostald og halmlade. 
Halmladen udgør de nordligste 12 meter af den samlede tilbygning på 58 meter. 
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Klagevejledning efter husdyrloven 
Lemvig Kommunes afgørelse om ikke-godkendelsespligt kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisatio-
ner samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.  

Klagefristen udløber den 18. juni 2021. 

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder 
og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Det anbefales at byggeri ikke igangsættes før klagefristen er udløbet, (selvom du 
måske har fået en byggetilladelse før denne dato), da en eventuel klage kan bety-
de at påbegyndt byggeri skal sættes i stå eller eventuelt fjernes. 

 

Søgsmålsvejledning 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.  
 

 

 

Hvis der er spørgsmål til denne sag, kan jeg kontaktes på tlf. 96 63 11 12. 
 
 
Venlig hilsen 
 

Simon Bach Nielsen 
Miljøingeniør


