
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Afgørelse vedr. anmeldelse - ikke-godkendelse 
af ny gyllebeholder 

Skanderborg Kommune har 7. juli 2021 modtaget anmeldelse om 
etablering af gyllebeholder.  
 
Anmeldelsen omhandler ejendommen på Horsensvej 59, 8660 
Skanderborg, hvor der søges om etablering af ny gyllebeholder. 
på 3.000 m3 placeret syd for hønsestalden, se figur 1. 
 

 
Figur 1 Oversigt over ejendommen, og placering af ny gyllebeholder 

Siden er ansøgningen opdateret med en redegørelse for den 
erhvervsmæssige nødvendighed d. 20. september 2021, og fysisk 
størrelse d. 1. december 2021, jf. § 12 i bekendtgørelse om 
godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2256 af 29. 
december 2020. 
 
Anmeldelsen er gen-indsendt d. 19. november 2021. 
 

Afgørelse om etablering af ny gyllebeholder 

Skanderborg Kommune meddeler hermed, at det ansøgte ikke 
forudsætter tilladelse eller godkendelse i henhold til § 16 
Husdyrbrugloven på baggrund af nedenstående vurderinger og 
forudsætninger. 

Hald I/S 
Pederslundsvej 17 
8660 Skanderborg 

Dato 

4. januar 2022 

Sagsnr.: 09.17.24-G01-1-21 

 

Din reference 

Irene Paulsen 

Tlf.: 87947739 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 
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Kommunens vurdering 

Forudsætninger for at anvende anmelde-ordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, § 
12: 
 
§12, stk. 3: beholderen skal være erhvervsmæssig nødvendig 
Når hønsemøg skal opbevares i en gyllebeholder, skal det opblandes mede vand, ca. 1:3 + der 
skal være vand i beholderen på forhånd. 
 
Det er estimeret, at der produceres næsten 500 tons hønsemøg fra den eksisterende 
produkti0n på ejendommen. Dette skal blandes op i 1500 tons vand + lidt ekstra i bunden + 
lidt ekstra til forlænget tid, så udbringningen til enhver tid kan ske forsvarligt. Samlet set, 
vurderer kommunen, at en beholder på 3.000 m3, vil være erhvervsmæssig nødvendig på 
ejendommen. 
 
§ 12, stk. 4: Arealet af gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen, må ikke overstige 3.000 
m2, dog medregnes anlæg opført før 1. januar 2007 og anlæg som indgår i en godkendelse 
derefter ikke. 
 
Gyllebeholderen får en overflade på 782 m2. Det eksisterende gødningshus er 260 m2 og 
møddingsplads til hestemøg ca. 50 m2. Gyllebeholderen + eksisterende opbevaring vil 
dermed være under 3.000 m2. 
 
§12, stk. 5: Afstandskrav 

 Krav Faktisk afstand 
Byzone og lokalplanlagte 
områder 

300 m Godt 1,4 km syd for 
ejendommen 

Naboer uden landbrugspligt 100 m Ca. 280 m, nord på 
ejendommen 

 
§ 12 stk. 6: Terrænændring på +/- max 1 m og sidehøjde max 3 m over terræn, højst 8 m med 
overdækning. 
 
Som der fremgår af figur 2, er terrænforholdene sådan, at +/- 1 m terrænændring kan 
overholdes, når beholderen rykkes så langt mod nordvest som muligt. 
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Figur -1 Terrænforhold på beholderens placering 

Sidevæggene på gyllebeholderne bliver 4 m, hvoraf 1 m skal være under terræn. Dette 
gælder hele gyllebeholderen. 
 
Der etableres fast overdækning. Den maksimale højde inkl. overdækning bliver 7,5 m over 
terræn. 
 
§ 12 stk. 7: Afskærmende beplantning senest 31. december året efter etablering af beholderen. 
Der skal etableres afskærmende beplantning syd for beholderen, senest 31. december 2023. 
På de øvrige sider afskærmes beholderen af bygninger på ejendommen og terrænet i 
området. 
 
§12, stk. 8, 1 og 2: Total -N-deposition til kategori 1 natur max 0,7 kg N/ha/år, til kategori 2 
natur max 1 kg N/ha/år.  
Der er godt 5 km til nærmeste kategori 1 naturområde, i Yding Skov. Total-depositionen til 
dette område er 0 kg N/ha/år fra denne ejendom. 
 
Nærmeste kategori 2 område er et overdrev, som ligger 3,7 km nordøst for ejendommen, og 
hertil er total-depositionen 0 kg N/ha/år. 
 
§12 stk. 8, 3 0g stk.9 
Årlig deposition fra husdyrgødningsanlæg godkendt inden for de sidste 8 år, inkl. det 
anmeldte, må ikke overstige 1,0 kg N/ha/år.  
 
Nærmeste kategori 3 natur er skov med ’gammel skovbund’, som ligger ca. 130 m øst for det 
nærmeste punkt på stalden. Møddingshuset er opført i 2004/05 og er dermed mere end 8 år 
gammelt.  Mer-depostionen er beregnet fra gyllebeholderen er beregnet til 0,7 kg N/ha/år. 
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Offentliggørelse 

Matrikulære naboer til ejendommen har fået udkast til afgørelse til orientering, og mulighed 
for at komme med bemærkninger i perioden 3. til 17. december 2021. 
 
Skanderborg kommune modtog ingen bemærkninger i høringsperioden. 
 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen løber fire uger efter offentliggørelsen, 6. januar 2022. Dermed udløber 
klagefristen 3. februar 2022. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg 
Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 
1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 

2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 

3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi, klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis 
Skanderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet 
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen via Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse 
af afgørelsen i klageperioden, og mens en eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for 
at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages 
for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget." 

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har 
indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 
dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for 
eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Ifølge § 90 i Husdyrbrugloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt 
sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Afgørelsen sendes til: 
Ansøger 
Konsulent 
 

 E-mail 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dnSkanderborg-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk forening, lokalafdeling Skanderborg@dof.dk 
Det Økologiske Råd husdyr@ecocouncil.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskeren.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Irene Paulsen 
Miljømedarbejder 
  

mailto:ae@ae.dk
mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:ikast-brande@dof.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:post@sportsfiskeren.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:stps@stps.dk
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: 
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse 
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter 
vores databeskyttelsesrådgiver. 

https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse

