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Indsigelse mod etablering af gylletank ved Sdr. Viumvej 6893 Hemmet 

På vegne af Hemmet og Sdr. Vium Menighedsråd ønsker vi hermed at gøre indsigelse mod etablering af 

gylletank ved Sdr. Viumvej. 

Menighedsrådet har for 2 år siden fældet/ryddet skovareal og reetableret nyt naturskov beliggende lige 

overfor den påtænkte gylletank. Skovarealet skal etableres med naturstier og rekreativt område med borde 

og bænke, således det kan bruges af både lokale beboer og evt. turister.  

Dette er gjort for at tilgodese naturen og den flotte natur omkring præstegården. 

Vi synes, at det vil være malplaceret med en gylletank med tilhørende trafikgener og lugtsener, samt at en 

betonbeholder ikke passer ind i det frie landskab. 

Dernæst er Sdr. Vium Vej en smal vej, og den er pt. i en rimelig stand, og det vil være ærgerligt at få den 

ødelagt. 

Derfor foreslår vi, at gylletanken skal placeres i nærheden af landbrugets egne driftsbygninger. Det vil være 

mere naturligt, således at landbrugets driftsbygninger og rekreative områder holdes hver for sig. 

 

Med venlig hilsen 

 

formand 
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Til 
Ringkøbing Skjern Kommune 
Land By og Kultur, Land og Vand 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 
 
Att
 
Indsigelse nr. 1 til sagsnummer 22-000456 
 
Jeg har følgende bemærkninger til udkast placeringstilladelse til etablering af gyllebeholder i det åbne land: 
 
1. Der er overhovedet ikke taget hensyn til de mennesker som bliver berørt af støj og lugt hver eneste gang der 
kommer en gylle transport 
Og fylder afgasset gylle i tanken på alle tider af døgnet. ( minimum 77 kørsler til tanken og endnu flere frakørsler ) 
hvert år. 
Der er 2,5 km vej mellem Sønder Vium og Hemmet hvor der ikke ligger et eneste hus. Der kan man opføre en 
gylletank uden at det påvirker mennesker. 
Man vælger i stedet at placere gyllebeholderen så tæt på Boliger ved Hemmet by som det er muligt. Det mener jeg 
ikke man kan være bekendt. 
Jeg er selv fritids landmand og ejer 2 landbrugs ejendomme. Jeg mener at man skal tage hensyn til de naboer som 
kommer til at leve med stank og støj 
I de næste 30 år. 
Sagen bærer præg af at man kun tænker på hvad der er mest fordelsagtig for bygherren. 
 
2. I skriver at der er gode oversigts forhold ved udkørsel fra tanken til offentlig vej. 
Udkørslen ligger i en farlig vejkurve med dårlige oversigtsforhold. 
 
3. Vedr. størrelse på gyllebeholder. 
I medregner udbringnings areal nord for Hemmet by. Det mener jeg er forkert, så beholderen bør være mindre. 
 
4. Er det undersøgt om opførelse af beholderen er nødvendig, eller om det bare er en god forretning for bygherren ? 
 
5. Er det undersøgt om den lille vej mellem Hemmet og Sønder Vium kan holde til alle de tunge transporter ? 
 
6. Jeg ser helst at man placerer gyllebeholderen på den ejendom som producerer gyllen, men kan acceptere at man 
bygger den 
I det åbne land hvis den ikke kommer til at ligge tæt på andre folks beboelse. 
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Jeg vil foreslå at man flytter den længere hen mod Sønder Vium på matrikel: viumgård hgd, sdr. vium 34d, hvor den 
ikke er til  
Problemer for nogen. 
 
Jeg håber der er flere naboer som tør sige deres mening om sagen.  
Mange er desværre tit bange for at blive uvenner med bygherre og tier derfor stille. 
 
Venlig Hilsen 
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