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Vedr.: kommentar fra ansøger til indsigelser til placeringsgodkendelse af gyllebeholder i det 
åbne land.

Vi har her samlet kommentarerne til de indsigelser der er kommet i forbindelse med nabohøringen.
Samtidig vil vi gerne uddybe ansøgningen.

Placering
Der er jo tale om en bygningsløs ejendom, så gylletanken kan ikke ligge i tilknytning til bygninger på 
ejendommen. Ansøger ejer ikke andre ejendomme i nærheden af de angivne markarealer, hvorpå 
der er et bygningssæt.
Den ansøgte placering er valgt, da  over 60% af de dyrkede marker, som skal modtage gyllen, er 
placeret omkring tanken, og det derfor ikke kræver transport på vejene for at udbringe gyllen. 
Placeringen er ikke valgt for at genere naboer eller andre, men hvor det giver mest miljømæssig 
mening at placere tanken. 
Placeringen overholder alle lovmæssige krav til afstandskrav, lugtkrav, ammoniakkrav mm. Der er ikke 
beboelse i umiddelbar nærhed af gylletanken og placeringen ligger skjult bag eksisterende læhegn. 
Det er ikke nødvendig at etablere en ny udkørsel til Sdr. Viumvej, da eksisterende udkørsel kan 
benyttes. Desuden er det planlagt at etablerer et nyt læhegn mod øst og syd, rundt om gylletanken.
Alternative placeringer har været  overvejet, men her har hensynet til antal transporter på vejene 
vejet højt. Det giver ingen mening, at placere gylletanken på marken længst mod øst, da der kun er 
ca. 5 ha som skal modtage gylle her. Det vil betyde, at ca. 2600 tons  gylle alligevel skulle transporteres 
på vejene med traktor og vogn til de resterende marker, mod de 1080 tons gylle der skal flyttes med 
den ansøgte placering.

Størrelsen af gylletanken.
Størrelsen af den ansøgte tank er tilpasset ejendommens arealer, som skal modtage gylle. Derfor er 
alle ejendommens marker medtaget i ansøgningen.

Gener for naboer
Tanken placeres i landzonen og bliver etableret med fast overdækning. Der vil således ikke være lugt 
fra tanken. Mht. støj fra levering af gylle, vil det også være minimal. En aflæsning af gylle fra 
biogasanlæggets tankbiler tager mellem 5-8 min. pr. gang.
Der bliver i en indsigelse fra Hemmet Borger- og Erhvervsforening henvist til at man i Hemmet er ved 
at etablere et biodiversitetsområde i Hemmet. Området på det medsendte kort ligger mindst 580 m 
nordvest for gylletankens placering med træer, marker og pallefabrik imellem. Etableringen af 
gylletanken med overdækning vil efter vores bedste vurdering ikke have nogen negativ effekt på 
områdets kommende biodiversitet. Ligeledes bliver der henvist til et igangværende stiforløb rundt om 
Hemmet. Dette er en sti som planlægges på eksisterende stier og veje, og vil derfor heller ikke blive 
påvirket af etableringen af gylletanken.



Menighedsrådet for Hemmet og Sdr. Vium har ryddet og reetableret et skovområde på den anden 
side af Sdr. Viumvej, og mener at gylletanken kommer for tæt på dette område, da der vil opstå lugt 
og trafikgener i forbindelse med gylletanken. Gylletanken bliver overdækket, så der vil ikke være 
mærkbare lugtgener fra tanken, og som vi skriver længere nede så vil antallet af transporter forbi det 
nye skovområde ikke forøges i forhold til antallet i dag. Kørslerne vil derimod fordeles over hele året 
og ikke kun i foråret som i dag.
Gylletanken vil ikke være synlig fra præstegården pga. eksisterende træer og læhegn i området.

Transport
Den ansøgte gylletank er netop valgt for at reducere påvirkningerne fra transporter på vejene. Alle 
arealer som er angivet som udspredningsareal modtager også i dag gylle. Gyllen transporteres i dag 
med traktor og vogn fra andre ejede eller lejede gylletanke. Det er planlagt at den nye gylletank skal 
indeholde afgasset gylle som kommer direkte fra Sdr. Vium Biogasanlæg. modtager i dag en 



mindre mængde afgasset gylle fra Hemmet biogasanlæg til andre lejede arealer. Men det er ikke 
planlagt at denne tank skal modtage gylle fra Hemmet biogasanlæg i fremtiden. 
Den afgassede gylle bliver leveret til gylletanken i lukkede tankvogne, hvilket er til mindre gene for 
omgivelserne end den nuværende transport med traktor og vogn. Ved levering af den afgassede gylle 
i en tank nær udspredningsarealerne, spares dels en flytning af gyllen samt en del genepåvirkning af 
lange transporter med traktor og vogn.
Antallet af transporter gennem Hemmet til arealerne nord for byen vil forblive uændret i forhold til i 
dag.
Transporterne til gylletanken fordeles ud over hele året, mod gylletransporterne som i dag foregår 
hovedsagelig i forårssæsonen. Antallet med gylletransporter med traktor og vogn på offentlig veje vil 
falde fra ca. 120 stk. til 43 transporter i fremtiden. Resten af transporterne vil foregår med lastbil.
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