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Afgørelse – accept af anmeldt gyllebeholder - Sandholmvej 4 
 
Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 12 om etablering af en gyllebeholder på Sandholmvej 4, 7673 
Harboøre. 
 

Afgørelse: Det ansøgte kan bringes til udførelse. 
 
 
Når gyllebeholderen er opført, skal anlægget registreres i BBR-registret. Det kan 
ske via bbr.dk/ret eller ved at indsende vedlagte blanket sammen med en tegning 
med den endelige placering. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 20, stk. 4 i bekendtgørelse om godkendelse 
og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 
 
 
 
Dispensation for afstandskrav til § 3-beskyttet sø 
Det accepteres, at gyllebeholderen placeres under 100 meter fra en sø, som er 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensation for afstandskravet meddel-
es som en særskilt afgørelse efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3. 
 
Dispensationen indeholder vilkår om at sikre søen mod risiko for forurening fra 
gyllebeholderen. Vilkåret fremgår af dispensationen og omfatter, at der etableres 
terrænregulering eller dige mellem gyllebeholder og sø.  
 
Forslaget til dispensation med vilkår har været i høring ved interesseorganisatio-
ner inden afgørelse om dispensation. 
 
Afgørelsen om dispensation kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. 
 
 
Klagevejledning: 
Lemvig Kommunes afgørelse om accept i medfør af Husdyrlovbekendtgørelsens § 
20, stk. 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberetti-
gede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel 
interesse i sagens udfald.  

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Kent Lisby Jakobsen
Thyborønvej 59
7620 Lemvig

Dato 16-03-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig 

Telefon: 96631200
www.lemvig.dk
J.nr.: 09.17.13P19-1-21
Ref.: SIBN
Dir. tlf.: 9663 1112

https://bbr.dk/ret
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Klagefristen udløber den 15. april 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, da en even-
tuel klage kan betyde at påbegyndt byggeriet 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 

 
I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og vide-
regiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at 
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 
berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og 
offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. 
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post  
og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk 
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Baggrund for vurderingen: 
 
Nedenstående krav skal overholdes for at anmeldeordningen kan anvendes: 
 

Krav i husdyrlovbekendtgørelsens § 12: Kommunens vurdering: 
Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig 
for den pågældende ejendoms drift som landbrugse-
jendom og beliggende i tilknytning til ejendommens 
hidtidige bebyggelsesarealer. 

Ejendommens årlige produktion af 
flydende husdyrgødning, vaske-
vand, restvand og regnvand vurde-
res ud fra produktionstilladelse og 
normtal til 5.500 – 6.500 m3. Op-
bevaringskapaciteten i ejendom-
mens gyllebeholdere efter etable-
ring af gyllebeholderen er cirka 
6.000 m3. Opbevaringskapaciteten 
er cirka et år, hvilket vurderes at 
være erhvervsmæssigt nødvendigt.   
 
Beholderen er søgt etableret i til-
knytning til eksisterende bygnings-
masse. 

Arealet af anlæg, der kan anmeldes efter stk. 1 og 2, og 
arealet af eksisterende anlæg må samlet set ikke over-
stige 3.000 m², idet arealet af gødningsopbevaringsan-
læg, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b 
i Husdyrbrugloven, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 
i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller 
etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gældende 
regler, dog ikke medregnes. 

Det samlede overfladeareal af 
ejendommens gyllebeholdere, in-
klusiv den projekterede gyllebehol-
der er cirka 1.500 m2.  

Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstands-
krav:  
1)Mindst 300 m til de områder, der er nævnt i § 6, stk. 
1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, dog 150 m for anlæg 
omfattet af stk. 2. 
2)Mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 
1, nr. 4, i husdyrbrugloven, som er uden landbrugspligt 
og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbru-
get. 
3)Mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i § 
8, stk. 2, i husdyrbrugloven, for så vidt angår opbeva-
ringsanlæg til restvand, ensilagesaft eller fast husdyr-
gødning. 

1) Der er cirka 600 meter til nær-
meste område omfattet af § 6, stk. 
1 og 2 (Harboøre byzone). 
2) Der er ingen beboelser inden for 
100 meter af gyllebeholderen 
3) Der er cirka 90 meter til § 3-sø 
mod sydøst.  
 
Der meddeles dispensation for af-
standskravet på 100 meter i Hus-
dyrbruglovens § 8, stk. 2 i en sær-
skilt afgørelse. 

Det anmeldte skal opføres  
1)uden ændringer i det eksisterende terræn på mere 
end +/- 1 m og 
2)med en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende ter-
ræn og højst 8 m med overdækning, medmindre det 
helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og an-
læg på ejendommen og ikke er højere end den laveste 
eksisterende bygning m.v. 

Det er oplyst i ansøgningen, at kra-
vene overholdes. 

Senest den 31. december året efter etableringen, udvi-
delsen eller ændringen af anlægget skal der etableres 
beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og 
buske, der er naturligt hjemmehørende i området, om-
kring det anmeldte, jf. dog § 20, stk. 5. Beplantningen 
skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved 
eventuel gentilplantning 

Beliggenheden i det flade Harboø-
reland betyder, at anlægget er 
godt afskærmet af eksisterende 
læhegn og beplantning og at gylle-
beholderen ikke udgør en væsent-
lig påvirkning af de landskabelige 
værdier. Vurderingen er baseret 
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på, at gyllebeholderen etableres 
uden teltoverdækning.  
Det vurderes, at yderligere be-
plantning ikke har afgørende be-
tydning for landskabsoplevelsen og 
kravet om beplantning fraviges, jf. 
§ 20. stk. 5. 

Det anmeldte anlæg må ikke medføre,  
1)at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklu-
siv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 1-na-
tur overstiger de depositionsgrænser, der er anført i § 
26, stk. 1, 
2)at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklu-
siv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 2-na-
tur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 
27, eller 
3)at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklu-
siv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 3-na-
tur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 
27 for kategori 2-natur, jf. dog stk. 9.  
 
Uanset stk. 8, nr. 3, kan der efter anmeldelse etableres, 
udvides eller ændres opbevaringsanlæg til husdyrgød-
ning, hvis den årlige deposition til kategori 3-natur fra 
alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er 
truffet afgørelse om anmeldelse om inden for de sene-
ste 8 år, sammen med det anmeldte ikke overstiger 1,0 
kg N pr. ha, og der ikke inden for de seneste 8 år fra 
tidspunktet for afgørelsen om den aktuelle anmeldelse 
er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, 
udvidelse eller ændring af husdyrbruget. 

Det fremgår af digital ansøgning 
217 899 i https:///husdyrgodken-
delse.dk at alle ammoniakkrav er 
overholdt. 

For husdyrbrug, der ikke er godkendt eller tilladt efter 
§§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, beregnes ammoni-
akemissionen på grundlag af bygningsarealet for alle 
staldafsnit (bruttoarealet). For hvert staldafsnit anven-
des emissionsfaktoren for den dyretype og det staldsy-
stem, der må være i det pågældende staldafsnit, og 
som har den højeste emission. 

Husdyrbruget er § 16a-godkendt. 

 
 

Afstandskrav i Husdyrbrugslovens § 8 
25 m til ikkealmene vandforsyningsanlæg Overholdt. 
50 m til almene vandforsyningsanlæg. Overholdt. 
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer 
(Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning 
må endvidere ikke etableres inden for en afstand af 
100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er 
større end 100 m²) 

Der meddeles særskilt dispensation 
med vilkår til forebyggelse af risiko 
for forurening. 

15 m til offentlig vej og privat fællesvej Overholdt. 
25 m til levnedsmiddelvirksomhed Overholdt. 
15 m til beboelse på samme ejendom Overholdt. Ingen beboelse. 
30 m til naboskel Overholdt. 

https:///husdyrgodkendelse.dk
https:///husdyrgodkendelse.dk
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Færdigmelding af anmeldt byggeri 
Vedr. ejendommen  
 
 Adr.:  Sandholmvej 4, 7673 Harboøre 
 Ejer:  KENT LISBY JAKOBSEN, Thyborønvej 59, 7620 Lemvig 
 
 
I henhold til sag: Sandholmvej 4, 7673 Harboøre - miljøsag - Anmeldelse af 
4.000 m3 gyllebeholder, 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 


