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Ansøgning om dispensation i forbindelse med placering af gylletank.
I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens §9:
§ 9. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra afstandskravene, jf. § 6, til rideskoler og hestepensioner
for mere end 3 dyreenheder. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen,
indretning af stalde, møddinger m.v.
Stk. 2. Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke vil sikre tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller
forurening, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt, og fastsætte vilkår for
indretning og drift. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om placering, indretning og drift i forbindelse med
tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 og § 12.
Stk. 3. Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan
kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift. Kommunalbestyrelsen fastsætter
vilkår om indretning og drift i forbindelse med tilladelser eller godkendelser efter §§ 10-12. Kommunalbestyrelsen
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Redegørelse
Mogens Hjort Nielsen, Kølkærvej 17, 7400 Herning ansøger om opførelse af en ny gylletank på 2.500
m3 ca. 32 m fra Hammerum Å.
Der er allerede 2 gylletanke på ejendommen, som begge ligger indenfor 100 m til Hammerum Å.
Der er opført en jordvold imellem Hammerum Å og gylletankene, som også afskærmer for den nye
tank, og der er alarmer på tankene.
Tanken placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse* og i lige linje med de øvrige tanke på
ejendommen. Se henvisning herunder.

Vejledning om landzoneadministration
Planlovens §§ 34-38
Side 12
*Udtrykket bebyggelse skal efter landzonebestemmelserne forstås på samme måde som efter § 2 i
byggeloven. Det vil sige at bebyggelse ikke alene omfatter bygninger og mure, men også andre faste
konstruktioner og anlæg, eksempelvis antennemaster, gyllebeholdere2) og vindmøller.
Byggeloven finder også anvendelse på transportable konstruktioner som gøres til genstand for
bygningsmæssig udnyttelse når udnyttelsen ikke er af rent forbigående art.

Jeg har vist det fremtidige byggefelt (byggeri er endnu ikke planlagt opført) på ortofotoet. En placering
af den nye gylletank i det område vil betyde, at alle fremtidige udvidelsesmuligheder på ejendommen
afspærres.

Den eksisterende rørføring vil være simpel at videreføre og forbinde til den ønskede placering af
gylletanken.
Topografien er flad i området. Der er nærmest ingen fald fra gylletanken mod vandløbet. Terrænet
falder 0,5 m over en længere strækning, så det er tæt på fladt som en pandekage.
Ansøger ejer ikke arealerne vest for ejendommen, så der er en placering udelukket.
Kigger man på den æstetiske side af sagen, giver denne placering også det mest sammenhængende
anlæg at kigge på.
Gylletanken vil grundet placering indenfor 100 m til vandløb skulle kontrolleres hvert 5. år, hvilket giver
en øget sikkerhed for, at eventuelle skader på beholderen opdages i tide.
Med den eksisterende vold foran Hammerum Å, gyllealarm og 5 årig beholderkontrol mener vi ikke, der
er nogen risiko forbundet med placeringen.
På vegne af Mogens Hjort Nielsen, Kølkærvej 17, 7400 Herning.
Miljørådgiver Helle Borum

