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DISPENSATION FRA AFSTANDSKRAV TIL NABOSKEL VED ANSØGNING OM NY GYLLEBEHOL-
DER PÅ  
STYVELVEJ 3, 7790 THYHOLM 
 
I forbindelse med en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 12 om en 
ny gyllebeholder på Styvelvej 3, er der søgt om dispensation fra afstandskravet til nabo-
skel. 
 
Gyllebeholderen ønskes placeret i en afstand af 10 meter til naboskel mod nord.  
 
Arealet på den anden side af naboskellet er ejet af Knud Bjerregaard, Hindselsvej 18 A, 
7790 Thyholm. 
 
Dispensation med vilkår 
Struer Kommune meddeler en dispensation til placering af en ny gyllebeholder minimum 
10 meter fra naboskel mod nord. 
 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 

1. Beplantningen mod nord og øst skal bevares og vedligeholdes, herunder ved even-
tuel gentilplantning med løvtræarter og buske, der er naturligt hjemhørende i områ-
det omkring ejendommen. En liste over hjemhørende planter fremgår af bilag 1. 

 
Beskrivelse af det ansøgte 
Der er søgt om etablering af en gyllebeholder med teltoverdækning på Styvelvej 3. Gylle-
beholderen kan rumme ca. 2.995 m3 og har et overfladeareal på 690 m2.  
 
I forvejen er der to gyllebeholdere tilknyttet husdyrbruget på henholdsvis 273 m2 og 748 
m2. Den mindste ligger på anden siden af skellet mellem Styvelvej 3 og 5. 
 
Gyllebeholderen får en sidehøjde over jorden på maksimalt 2,6 m. Teltoverdækningen har 
en højde på 5,4 meter. Det er oplyst at den samlede højde over terræn maksimalt bliver 8 
meter. 
 
Overdækningen af gyllebeholderen er lovbestemt, da beholderen skal indeholde svinegylle 
og ligger nærmere end 300 meter til nabobeboelse. 
 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
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Figur 1 – Tankens placering på Styvelvej 3 (på vestsiden af nord syd gående skel markeret med rødt) 
 
Begrundelse for ansøgning om dispensation 
Placeringen begrundes med, at tanken kommer til at ligge i umiddelbar nærhed til beståen-
de gylletanke, hvor tilkørsel kan ske ad samme tilkørselsvej. Derudover vil tanken ligge tæt 
ved eksisterende afskærmende beplantning mod nord og øst, som suppleres med beplant-
ning umiddelbart vest for tanken.  
 
Placering af den nye tank mod øst, tættere mod eksisterende bygninger, vil genere tilkør-
selsforholdene til maskinhuse og kornsiloer. 
 
Begrundelse for afgørelsen om dispensation 
Efter husdyrbruglovens2 afstandskrav til placering af husdyranlæg (§ 8), skal der ved pla-
cering af et nyt husdyranlæg være minimum 30 meter til naboskel. 
 
Der kan meddeles en dispensation, hvis det ikke er muligt at finde en placering, der opfyl-
der de 30 meter til naboskel uden andre væsentlige gener. Eventuelle alternativer skal væ-
re undersøgt og beskrevet. 
 
Struer Kommune har vurderet på ansøgers argumenter for dispensationen. Disse er pri-
mært begrundet i driftsmæssige hensyn. 

 
2 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
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Struer Kommune har dog i denne sag konkret besluttet at tillægge de driftsmæssige hen-
syn stor betydning, da der er tale om dispensation fra afstand til naboskel mod en åben 
mark i landzone. 
 
Nabobeboelsen på naboejendommen vil ligge i en afstand af cirka 200 meter fra gyllebe-
holderen.  
 
Nabohøring 
Denne dispensationsansøgning har været i 14 dages høring hos ejeren af ejendommen på 
den anden side af det naboskel, dispensationen vedrører. 
 
Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra ejeren på den anden side af nabo-
skel. 
 
Samlet vurdering og vilkår 
Struer Kommune har vurderet, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet i hus-
dyrbruglovens § 8 til naboskel, da 
 

 der er åben mark på den anden side af skellet,  
 beboelsen på naboejendommen ligger i en afstand af cirka 200 meter fra gyllebe-

holderen, 
 beholderen bliver overdækket og 
 beholderen bliver placeret tæt ved eksisterende afskærmende beplantning mod 

nord og øst. 
 
For at sikre at den afskærmende beplantning mod nord og øst bevares og vedligeholdes, 
vurderer Struer Kommune at dispensationen skal meddeles på følgende vilkår: 
 

1. Beplantningen mod nord og øst skal bevares og vedligeholdes, herunder ved even-
tuel gentilplantning med løvtræarter og buske, der er naturligt hjemhørende i områ-
det omkring ejendommen. 
 

Lovhjemmel 
Dispensationen er meddelt efter husdyrbruglovens § 9 stk. 3. 
 
Offentliggørelse 
Dispensationsafgørelsen er offentliggjort den 2. juli 2021 på Struer Kommunes hjemmesi-
de – www.struer.dk – under fanen ”Om kommunen” – ”Høringer, afgørelser og offentliggø-
relser”. 
 
Følgende parter har modtaget den endelige afgørelse til orientering: 
 
Ejer af nabomatrikel Hindselsvej 18 a berørt af dispensation. 
 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland 
Danmarks Fiskeriforening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
Danmarks Naturfredningsforening 
Det økologiske Råd 
DOF 

http://www.struer.dk/
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Holstebro Museum 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Forbrugerrådet 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Efter husdyrbruglovens § 76 kan man klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, 
der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.  
 
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem kla-
geportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest den 30. 
juli 2021.  
 
Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenæv-
net beslutte, at klagen ikke er indsendt rettidigt.  
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune på klageportalen. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer an-
det, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet.  
 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets hjemmeside – https://naevneneshus.dk/. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder ef-
ter annonceringen. 
 
Udnyttelsesfrist 
Det ansøgte kræver, at der samtidigt med denne dispensation også meddeles en tilladelse 
efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens3 § 12. 
 
Disse afgørelser meddeles derfor samtidigt. 
 
Hvis dispensationen ikke er udnyttet inden 6 år efter at den er meddelt, bortfalder retten til 
at udnytte dispensationen. 
 
Spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til landbrugsgruppen på tlf. 9684 8452 (Pernille Fog) eller 
til 9684 8455 (Kristian Iversen). 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Landbrugsgruppen 
Center for Plan og Miljø 

 
3 Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
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Bilag 1 Liste over hjemhørende træer og buske 
 
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 

 


