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Afgørelse – accept af kornsilo - Houlindvej 36 
 
Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 10 om etablering af en kornsilo af stål på Houlindvej 36, 7620 
Lemvig. 
 
Afgørelse: Den ansøgte kornsilo er ikke omfattet af godkendelsespligt efter Hus-
dyrbrugloven og byggeriet kan bringes til udførelse, efter der er meddelt bygge-

tilladelse 
 
Afgørelsen træffes i medfør af § 20, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 27. novem-
ber 2021 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.  

Naboer er orienteret om anmeldelsen.  

Flere naboer har bemærket, at siloen er under opførelse og Lemvig Kommune har 
herved konstateret, at der er tale om en retlig lovliggørelse.  

 

Lemvig Kommune konstaterer, at afstandskrav i anmeldeordningens § 10 er over-
holdt.  

Lemvig Kommune vurderer, at siloen er erhvervsmæssigt nødvendigt for den på-
gældende ejendoms drift som landbrugsejendom og at siloen er beliggende i til-
knytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.  

Det vurderes, at kornsiloen ikke kan være til skade for miljøet, herunder de land-
skabelige værdier.  

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

 

Lemvig Kommune vurderer i henhold til § 185 i Bygningsreglement 2018, at siloen 
ikke opfylder kravet om et tværsnit på 80 m2. Siloens tværsnit er cirka 167 m2. 
Som følge heraf, skal der søges byggetilladelse til siloen.  

Byggeansøgning er indsendt til Lemvig Kommune.  

Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og i Lokalavisen. 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Kent Lisby Jakobsen
Thyborønvej 59
7620 Lemvig

Dato 04-07-2022
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Foto af Houlindvej 36 den 24. juni 2022: 
 

 
Houlindvej 36 set fra Houmåvej. Ny silo ses til venstre. 

 
 
 

 
Houlindvej 36 set fra krydset, hvor Trekronervej møder Bonnetvej. 
 
 
 

 
Houlindvej 36 set fra Houlindvej, vest for nr. 36. 
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Klagevejledning: 
Lemvig Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en 
væsentlig individuel interesse i sagens udfald.  
 
Klagefristen udløber 3. august 2022. 
 
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, da en even-
tuel klage kan betyde, at påbegyndt byggeri skal sættes i stå eller eventuelt fjer-
nes. 
 
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 telefon 9663 1112. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Simon Bach Nielsen 
Miljøingeniør 
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Færdigmelding af anmeldt byggeri 
Vedr. ejendommen  
 
 Adr.:  Houlindvej 36, 7620  Lemvig 
 Ejer:  KENT LISBY JAKOBSEN, Thyborønvej 59, 7620 Lemvig 
 
 
I henhold til sag: Houlindvej 36, 7620 Lemvig - § 10 anmeldelse af drifts-
bygninger - kornsilo, meddeles, at det anmeldte arbejde er udført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af arbejdet 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dato Underskrift ejer/bygherre 

 
 

Lemvig Kommune
Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig 

Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200

Mail: teknik@lemvig.dk

Ref.: Simon Bach Nielsen

Dir.tlf.: 9663 96631200


