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Placeringstilladelse til etablering af gyllebeholder i det åbne land 
 

UDKAST 

Baggrund 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 7. december 2021 modtaget en ansøgning om placering af en ny 

gyllebeholder på matrikel nr. 1aæ, Hemmet Præstegård, 6893 Hemmet. Den placeres i det åbne land 

tilhørende ejendommen Tarmvej 132B. Ejendommen er en bygningsløs planteavlsejendom med 56 ha 

dyrkningsjord. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter §35 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om 

planlægning. 

Begrundelse for ansøgning 

Gyllebeholderen placeres syd for Hemmet i forbindelse med størstedelen af det sammenhængende 

udbringningsareal (bilag 3). På nedenstående kort ses arealernes fordeling og gyllebeholderen (blå 

cirkel). Gyllebeholderen bliver 3.000 m3. Siderne vil være 2 meter over terræn og beholderen 

overdækkes med telt. Den skal bruges til opbevaring af afgasset gylle, der returneres fra biogasanlæg. 

Gyllen skal udbringes i det område hvor beholderen etableres. 

 

Sagsbehandler 

Julie Storm Stausholm 
Direkte telefon 

99 74 17 29 
E-post 

julie.stausholm@rksk.dk 
Dato 

Den X. februar 2022 
Sagsnummer 

22-000456 

Returadresse: 
Land By og Kultur, Land og Vand 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 
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Der er allerede eksisterende beplantning omkring arealet og dette vil blive suppleret, så den visuelle 

påvirkning af området mindskes (bilag 1). 

I henhold til §36, stk. 2 i Bekendtgørelse om planlægning gælder for gyllebeholdere, at der skal 

meddeles tilladelse efter §35, stk. 1 til en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre 

væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. 

Erhvervsmæssigt nødvendigt 

Biogasgyllen skal udbringes på 56 ha. 36 ha af de i alt 56 ha ligger i tilknytning til den placering der er 

valgt på matrikel 1aæ Hemmet Præstegård, Hemmet. Størstedelen af de resterende arealer ligger lige 

nord for Hemmet. Et enkelt mindre areal på 5,5 ha ligger sydøst for tanken. Det vil sige, at med den 

valgte placering ligger tanken på det største sammenhængende areal og samtidig midt mellem de 

resterende arealer.  

Det samlede landbrugsareal tildeles ca. 51 tons gylle årligt pr. ha. Det svarer til, at der skal bruges ca. 

2856 m3. Der ansøges en om gyllebeholder på 3000 m3. Beholderens størrelse svarer derfor til den 

opbevaringskapacitet der er behov for i forhold til ejendommens arealer. Der ligger ikke andre 

gyllebeholdere på ejendommen.  

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssig 

nødvendig for driften af ejendommens landbrugsarealer og at den er placeret hensigtsmæssigt i 

forhold til udbringningsarealerne. 

 

Afgørelse 

Ringkøbing-Skjern Kommune giver hermed i henhold til Planlovens §35, stk. 1 (LBK. Nr. 1157 af 1. juli 
2020) tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår: 

 

Vilkår: 

1. Gyllebeholderen skal placeres som det fremgår af ansøgningen og etableres på matr. nr. 1aæ, 
Hemmet Præstegård som angivet i vedlagte bilag. 
 

2. Gyllebeholderen skal opføres som beskrevet i ansøgningen. 
 

3. Gyllebeholderen skal placeres så den overholder afstandskravet om 15 m til offentlig vej og 
privat fællesvej. 
 

4. Gyllebeholderen skal placeres så den overholder afstandskravet om 30 m til naboskel. 
 

5. Elementerne skal nedgraves, så maksimalt 2 meter af elementerne er over terræn. 
 

6. Gyllebeholderen på 3000 m3 er omfattet af krav om fast overdækning i form af 
teltoverdækning.  
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7. Pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen skal altid ske med selvfyldende vogn eller lign., 
der har returløb til beholderen. 
 

8. Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning 
omkring beholderen i en afstand af ca. 10 meter fra beholderens kant. Alternativt skal 
beplantningen ske senest førstkommende efterår. Beplantningen skal bestå af 
egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. 
 

9. Til- og frakørsel skal ske via eksisterende overkørsel. 
 

10. Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det 
formål, hvortil den er tilladt. 
 

 

Kommunen vil i medfør af lovens §55 tinglyse betingelserne på ejerens bekostning. Gebyret for 

tinglysning vil blive opkrævet, når afgørelsen meddeles. 

Opførelsen af gyllebeholderen kræver ikke byggetilladelse, men når gyllebeholderen er opført 

skal Ringkøbing-Skjern Kommune, Byg & Miljø kontaktes med henblik på, at få gyllebeholderen 

registreret i BBR. 
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Miljøvurdering 

Generelle afstandskrav 

De lovpligtige afstandskrav i §§4 og 5 i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om 

opbevaring og anvendelse af gødning skal være overholdt.  

Gyllebeholderen skal placeres så den overholder afstandskravet om 15 m til offentlig vej og privat 

fællesvej. Den skal desuden placeres, så den overholder afstandskravet om 30 m til naboskel.  

Nærmeste nabobeboelse (Vandmøllevej 11, Hemmet) ligger 230 meter nord for gyllebeholderen.  

Ved etablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning skal der være mindst 100 m til åbne 

vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m2. Øst og syd for gyllebeholderen er der større 

søer og et vandløb. Afstandskravet om minimum 100 meter kan overholdes. For de konkrete afstande 

henvises til bilag 2.  

Af bilag 3 fremgår det, at beholderen placeres 360 meter syd for Hemmet. 

De lovpligtige afstandskrav er overholdt.  

Transport 

Når der leveres gylle til beholderen, sker det med en vogn der kan indeholde 39 tons. Der skal 77 

transporter til for at fylde gyllebeholderen helt op.  

I forbindelse med udbringning fra tanken sker det med en vogn der kan indeholde 25 tons. Der skal 

120 transporter til for at tømme gyllebeholderen. 64 transporter sker ud på den omkringliggende 

mark. Derfor kommer de transporter ikke ud på offentlig vej. De resterende 56 transporter vil ske via 

offentlig vej for at komme ud til arealer, der ligger lidt længere væk fra tanken.   

Eksisterende asfalteret overkørsel vil blive benyttet og oversigtsforholdene ved den offentlige vej er i 

orden. Der kan køres forlæns ud fra området, så der ikke skal bakkes i forbindelse med transporten til 

og fra beholderen. Gylletransporterne vurderes ikke at være til fare for trafiksikkerheden.  

Ammoniak 

Kategori 1- og 2-natur 

Husdyranlæg, der ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugsloven, må 

ikke etableres, udvides eller ændres i eller nærmere end 50 meter fra kategori 1- og 2-natur, dog 

mindst 25 meter hvis anlægget er højest 25 m2 i grundplan.  

Der er 3,4 km til nærmeste kategori 1-natur. På baggrund af den store afstand til kategori 1-natur er 

det vurderet, at gyllebeholderen ikke vil påvirke naturområdet. 

 Der er 1,9 km til nærmeste kategori 2-natur. Gyllebeholderen overdækkes med telt og dermed 

formindskes ammoniakfordampningen fra den. Beregninger til kategori 3-natur viser, at virkningen på 

ca. 300 meters afstand er 0,1 kg N/ha/år. Derfor vil kategori 2-natur på en afstand af 1,9 km ikke blive 

påvirket. 

 

Kategori 3-natur og registrerede arter 

Inden for 500 meter fra gyllebeholderens placering er der registreret moser og hede, som alle er 

kategori 3-natur.  
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I bilag 4 findes også en beregning der viser, hvor stor en påvirkning gyllebeholderen vil have af mosen 

mod nordøst. Gyllebeholderen er overdækket med telt og det er der taget højde for i beregningen. Den 

samlede påvirkning af det nærmeste §3 naturområde er 0,1 kg N/ha/år, hvilket ikke vil påvirke 

naturområdet.   

Bilag IV-arter 

EU-medlemslandene skal i henhold til Habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en 

række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, 

eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. For dyrearterne er der bl.a. forbud i 

mod beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og i mod forsætlig forstyrrelse af 

arterne, i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandre. For 

plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, 

eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen. 

Følgende dyrearter kan tænkes at forekomme i Ringkøbing-Skjern kommune: Småflagermus, 
markfirben, odder, spidssnudet frø og strandtudse, samt visse vandtilknyttede insekter. Arterne er 
næppe tilknyttet der hvor gylletanken skal etableres, men nedenstående arter kan muligvis have 
levested, fødesøgningsområde eller opholdssted i habitater tilknyttet eller i nærheden af 
udbringningsarealerne: 

 Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af 
placeringen af gylletanken. 

 Odder: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin 
levevis næppe truet af placeringen af gylletanken. 

 Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af placeringen af gylletanken. 
 Visse vandtilknyttede insekter: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer.  

Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til.   
 Spidssnudet frø og strandtudse: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. 

Der foreligger ingen aktuelle registreringer. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne 
næringsstofberiges eller ændrer karakter. 
 

Ca. 400 m øst og nordøst for gyllebeholderen er der registreret grøn kølleguldsmed i hhv. 2014 og 

2015. Det er en bilag IV-art hvilket medfører, at dens levested ikke må ødelægges. Arten er truet af 

forurening i vandløb og findes derfor kun i nogle få store vandløb – heriblandt Skjern Å. Den lever og 

yngler kun i rent og iltrigt vand.  

Derudover er der registreret svaleklire, vibe, isfugl, mudderklire, fyrremejse, rørsanger og grønbenet 

rørhøne på nærliggende naturarealer. 

Se bilag 4 for angivelse af arternes registrering på et kort samt naturområdernes beliggenhed. 

Samlet vurdering 

Etablering af en gyllebeholder med teltoverdækning på den ønskede placering vil ikke påvirke 

kategori 1-, 2- eller 3-natur væsentligt. Derudover vil ammoniakemission fra beholderen heller ikke få 

betydning for bilag IV-arter eller deres levesteder. Denne vurdering bygger på de beregninger der 

fremgår af bilag 4 i denne tilladelse. 
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Landskabelige værdier / interesseområder 

Den nye gyllebeholder placeres inden for landskabsområdet Lønborg Landbrugsflade.  

Lønborg Landbrugsflade er et landbrugslandskab med små terrænlavninger, som løber på tværs af et 

fladt terræn. Opdyrkning og tilplantning af heden samt afvanding af lavbundsområder er en del af 

landskabsområdet. Bebyggelsen ligger som spredte gårde og landsbyer langs vejene. 

Landskabsområdet rummer flere små til middelstore plantager samt hegn, der ligger i en parallel 

struktur. Kombinationen af mange bevoksninger og det flade lavtliggende terræn begrænser 

udsigterne på tværs af landskabsområdet og skaber lukkede landskabsrum. Landskabsområdet 

rummer flere tekniske anlæg, som kun lokalt påvirker landskabet visuelt, idet hegn og anden 

bevoksning medvirker til at skjule tekniske anlæg. 

Kanten af gyllebeholderen vil være maksimalt 2 meter over terræn og dertil skal lægges højden af en 

teltoverdækning. Rundt om beholderen etableres et læhegn der skal bestå af egns-karakteristiske 

træer og buske, se placeringen på bilag 1. Derudover er der allerede eksisterende læhegn langs 

markkanten. Beplantningen skal vedligeholdes. 

Da der etableres slørende beplantning omkring gyllebeholderen, så beholderen er afskærmet vurderes 

det, at gyllebeholderens placering ikke er i modstrid med de landskabelige hensyn. 

  

Kulturmiljø 

Cirka 250 meter syd for placeringen ligger et område med kulturhistorisk bevaringsværdi. Det er en 

fint bevaret vold, anlagt ved gravning i indlandsklitter og ikke som normalt ved hjælp af tørvediger. Er 

fredet som forsvarsvold og den ligger i et hedeareal. Ringvolden består af et rundt plateau omgivet af 

en uregelmæssig grøft. Plateauet, der er omgivet af en lav vold, er 16-17 m i diameter. Grøften, der er 

ca. 1,5 m dyb og mellem 5 og 9 m bred, er uregelmæssig såvel i form som bredde og dybde. Mod nord 

er grøften opfyldt som adgangsvej. På grund af afstanden til ringvolden vurderes gyllebeholderen ikke 

at påvirke kulturhistorien i området. 

 

Beskyttelseslinjer 

Gyllebeholderen kommer til at ligge i kirkezone III tilhørende Hemmet Kirke. Beholderens sider vil 

være ca. 2 meter over terræn og derudover vil der være en teltoverdækning på. Samlet set vurderes 

det ikke at komme over 12,5 meter som er grænsen for, hvornår de kirkelige myndigheder skal høres, 

når byggeriet ligger i kirkezone III. 

Beholderen ligger udenfor skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, søbeskyttelseslinje, 

åbeskyttelseslinje og strandbeskyttelseslinje.  

 

Grundvand 

Gyllebeholderen placeres i et område med almindelige drikkevandsinteresser og placeringen 

overholder afstandskravet til vandboringer. Da afstandskravet til nærmeste boring er overholdt 

vurderes det, at den nye gyllebeholder ikke vil påvirke grundvandet. 
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Konklusion 

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern 

Kommune: 

 at en gyllebeholder på 3000 m3 med teltoverdækning kan tillades, idet den nye beholder ikke 
vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, beskyttede naturområder, landskabelige 
værdier eller kulturmiljøer. 

 endvidere er det vurderet, at gyllebeholderen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af §3-
naturområder eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, 
udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller særlig sårbar overfor 
næringsstofpåvirkning. 

 Det er endvidere vurderet, at gyllebeholderen ikke vil have væsentlig påvirkning på de 
bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter) eller deres levesteder, som de 
ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.  
  

Lovgrundlag 

Tilladelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer 

til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).  

 

 Planlovens §35, stk. 1 og §36, stk. 2 – LBK nr. 1157 af 01/07/2020. 

 

 Kommuneplan 2021-2033 

 

 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 
29/11-2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 

 

 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1986 af 27/10-2021 (Naturbeskyttelsesloven) 

 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018. 

 

 

Offentlighed 

Udkastet til tilladelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra den 7. marts 

2022 til den 21. marts 2022, hvor der ikke er indkommet bemærkninger til det ansøgte. 

I forbindelse med høringen er der taget udgangspunkt i nabobeboelser i en afstand på ca. 500 meter 

fra hvor den nye gyllebeholder placeres. Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet at placeringen af 

gyllebeholderen er af underordnet betydning for naboer beliggende længere væk fra gyllebeholderen 

end 500 meter, da gyllebeholderen bliver afskærmet med beplantning. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort mandag den XX. XXXX 2022 på Ringkøbing-Skjern Kommunes 

hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug  

 

http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug
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Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til planlovens (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere 

ændringer) § 58, stk. 1, nr. 1 påklages til Planklagenævnet. 

En eventuel klage har opsættende virkning, med mindre planklagenævnet bestemmer andet. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. 

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.  

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og 

registreret senest den XX. XXXX 2022.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder på dette link: https://naevneneshus.dk/start-

dinklage/planklagenaevnet/ Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er indsendt til Planklagenævnet og når du har indbetalt et gebyr på 900 

kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Planklagenævnet. Du 

betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne 

orientering. 

Klageberettiget er erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens 

udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettigede er 

desuden landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 

1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 

2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Udnyttelse 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og hvis der klages over afgørelsen, skal 
klagemyndigheden først træffe afgørelse, inden tilladelsen kan udnyttes. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år i henhold til Planlovens § 56 stk. 2. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens 
modtagelse. 
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På vegne af Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

Ivan Thesbjerg   Julie Storm Stausholm  

Fagleder    Miljømedarbejder 

Land og Vand, Landbrug    Land og vand, Landbrug 

Ringkøbing-Skjern Kommune  Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

Vedlagt 

Bilag 1 Situationsplan og beplantning 

Bilag 2 Afstand til vandløb og søer 

Bilag 3 Placering i forhold til Hemmet 

Bilag 4 Naturberegning 

Bilag 5 Kirkezoner og fredet kulturarv 

 

Kopi af udkast til landzonetilladelsen er sendt til: 

 

Ansøger: 

 Ejeren af matrikel nr. 1aæ, Hemmet Præstegård, Hemmet 
   

Konsulent: 

 Rikke Ilsøe Mogensen  (Vestjysk), rim@vestjysk.dk 
 

Naboer 

 Nabobeboelser i en afstand på ca. XXX meter fra, hvor den nye gyllebeholder placeres. 
 

 
 
Kopi af landzonetilladelsen er sendt til:  
 
Konsulent: Rikke Ilsøe Mogensen (Vestjysk), rim@vestjysk.dk 
 
Øvrige klageberettiget 

 Danmarks Naturfredningsforening (den centrale postkasse) – dnringkoebing-skjern-
sager@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdelingen Ringkøbing-Skjern Kommune) – 
ringkoebing-skjern@dn.dk 

 

mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
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Bilag 1: Situationsplan og beplantning 
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Bilag 2: Afstand til vandløb og søer 

Orange linje -  375 m til sø 

Lyseblå linje – 445 m til vandløb 

Lilla linje – 307 m til sø 

 

 



  Side 12 af 14 
 
 
 
 
 

 

 

Bilag 3: Placering i forhold til Hemmet  

Gyllebeholderen placeres 360 m syd for Hemmet.  
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Bilag 4: Naturberegning til mose med bilag IV art og rødlistede arter

 

På grund af ovenstående er der lavet en beregning der viser, hvor meget ammoniak gyllebeholderen til 

påvirke naturområdet med. Belastningen er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.  

 

 

 

Cirklen angiver 

gyllebeholderens 

placering. 

Stjerner og grønne 

cirkler på kortet til 

venstre angiver 

steder, hvor bilag 

IV-arter eller 

rødlistede arter er 

registreret. Blandt 

andet er grøn 

kølleguldsmed 

registreret ved søen 

i mosen. 
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Bilag 5: Kirkezoner og fredet kulturarv

 

 


