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Høringssvar
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Dispensationsansøgning til placering af gyllebeholder på [adresse 1]

Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland (DN-V) finder det betænkeligt at placere så store gyllebehol-

dere som tilfældet er her i områder, hvor de miljø- og naturmæssige skader vil være uoverskuelige i tilfælde af 

et massivt udslip. Gylletanken, der skal rumme 5.000 kubikmeter flydende husdyrgødning, tænkes placeret på 

kanten af et fladt engareal, der skråner svagt ned mod Aggersund By og de sårbare, Natura 2000-beskyttede 

strandenge langs Limfjorden.

Som en minimumssikring af miljøet og beboerne i Aggersund By må DN-V derfor anbefale, at der kun gives tilla-

delse til den store gyllebeholder på vilkår af, at der rundt om gyllebeholderen etableres en ubrudt sikringsvold, så 

det derved dannede reservoir kan rumme gyllebeholderens kapacitet med en passende sikkerhedsmargin.

Det er DN-V’s opfattelse, at med den påtænkte placering af gyllebeholderen kan Kommunalbestyrelsen være for-

pligtet til at fastsætte som et vilkår i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 stk 5, jf. §3, at ansøgeren 

etablerer en sådan vold til sikring mod nærliggende risiko for forurening eller væsentlige gener.

Der er ingen landbrugsdrift knyttet til ejendommen [adresse 1], der er ubeboet og forfalden. Placeringen af så 

stor en gyllebeholder på ejendommen har således ingen driftsmæssig begrundelse og det forekommer nærlig-

gende at antage, at formålet med gyllebeholderen snarere er erhvervsmæssig udlejning af gylleopbevaringska-

pacitet end opbevaring af gylle hidrørende fra ansøgerens eget dyrehold. For denne antagelse taler også den 

nære placering op ad den private fællesvej, der giver nem adgang for fx. store tankbiler.

Hvis ejeren havde til hensigt at udnytte beholderen kun til gylle hidrørende fra eget husdyrhold, havde han over-

vejende sandsynligt placeret beholderen i tilknytning til sin egen bedrift på [adresse 2].

Det er DN-V’s opfattelse, at anden erhvervsmæssig aktivitet end den, der er tilknyttet ejerens egen landbrugs-

bedrift, kræver en særlig landzonetilladelse i henhold til Planloven, eventuelt udarbejdelse af lokalplan og tilhø-

rende VVM-screening. 

DN-V skal i øvrigt påpege, at det påtænkte omfangsdræn umiddelbart vil være i strid med husdyrbekendtgørelsens 

§6 stk 1 litra 3 og derfor formentlig fra kommunens side er tænkt omfattet af den noget generelt formulerede 

”dispensation fra husdyrbekendtgørelsens afstandskrav” i afsnittet ”Konklusion”, 1. sætning. Efter DN-V’s opfattel-

se mangler der her - og i øvrigt helt overordnet - vilkår om, hvordan ejeren skal forholde sig, såfremt der konstateres 

gylle i omfangsdrænets pejlebrønd eller i det hele taget som følge af udslip eller større spildhændelser.      
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