
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensation for afstandskrav - ny plansilo – Ellemosevej 2, 
7620 Lemvig 

 
 
Afgørelse: Natur og Miljø dispenserer jævnfør Husdyrbruglovens § 9, stk. 3 for 
afstandskrav til privat fællesvej ved etablering af plansilo på Ellemosevej 2, 7620 
Lemvig. 
 
 
Vurdering  
Afstanden fra nærmeste del af plansilo til Ellemosevej er cirka 3 meter. Afstands-
kravet i Husdyrbruglovens § 8, stk.1, pkt. 4 er 15 meter.  
 
Plansiloen er erhvervsmæssig nødvendig og søges placeret i forlængelse af eksi-
sterende plansilo og hermed i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.  
 

 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Esper Agger
Ellemosevej 2
7620 Lemvig

Dato 08-03-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig 

Telefon: 96631200
www.lemvig.dk
J.nr.: 09.17.01P25-1-21
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Dir. tlf.: 9663 1112



Ansøger er selv ejer af den vejstrækning af Ellemosevej, hvor der er under 15 me-
ter til plansiloen, og ansøger ejer også jorden nord for vejen og Ellemosevej 4, 
som vejen fører til.  
 
Afstanden til Ellemosevej, som på denne strækning er en privat fællesvej, er til-
strækkelig til, at den almindelige færdsel ikke forstyrres.  
På den omfattede strækning forventes vejen udelukkende at blive anvendt af an-
søger selv (inkl. eksterne erhvervstransporter) og beboere på Ellemosevej 4. 
 
Det vurderes hensigtsmæssigt for driften at placere plansiloen som ansøgt.  
Det vurderes heraf, at der er grundlag for at dispensere for afstandskravet.  
 
  
Klagevejledning:  
Lemvig Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.  
 
Klagefristen udløber den 7. 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.  
 
 
Med 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 webs-
ider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk


