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Indstillingsnotat 
Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering af barriere rundt om 
gyllebeholder. Ørumvej 6, 7171 Uldum

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til, hvorvidt kommunen vil give dispensation fra 
afstandskravet på 30 m til naboskel, ved etablering af barriere rundt om gyllebeholder på 
Ørumvej 6, 7171 Uldum, matr. nr. 6a Vester Ørum By, Sindbjerg. Og om en eventuel 
dispensation skal være ledsaget af vilkår.

Økonomi
Intet

Personale
Intet

Historik
Intet

Sagsfremstilling
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af barriere omkring en 
gyllebeholder. Beholderbarrieren etableres rundt om den største gyllebeholder på 
Ørumvej 6, 7171 Uldum, matr. nr. 6a Vester Ørum By, Sindbjerg. På Ørumvej 6 er en 
smågriseproduktion med ca. 24.500 smågrise (ca. 118 dyreenheder). Barrieren er på-
krævet, hvis beholderen skal benyttes.

Af anmeldelsen fremgår, at barrieren dels vil bestå af jordvolde og dels af L-elementer i 
beton. Både jordvolde og L-elementer etableres i en højde af 1 m under overkanten af 
beholderen. Gyllebeholderen har en dybde på 4 m, og en højde på ca. 2-2,5 m over ter-
ræn, da den er delvist nedgravet. 

På Ørumvej 6 er der to gyllebeholdere:
Gyllebeholder på 200 m3 fra 1977 
Gyllebeholder på 1335 m3 fra 1986

De to gyllebeholdere ligger begge under 100 meter fra to forskellige søer, og der er såle-
des krav om trykfaldsalarm (gyllealarm) på begge beholdere. Gyllealarmen skal registre-
re, hvis der pludseligt sker et fald i trykket i beholderen, og alarmerer ejeren pr. sms. 
Der er desuden krav om barriere ved den store beholder, da terrænet falder mere end 6 
grader mod en sø (= risikoområde). Den store beholder har været taget ud af drift siden 
1. januar 2017, da det var vanskeligt at etablere barrieren pga. kort afstand mellem be-
holder og stejl hældning ned mod Ørumvej. 

Mens den store beholder har været taget ud af drift, har ansøger i stedet flyttet gylle til 
sine andre beholdere. For at spare transport, med eventuelle medførende gener, vil an-
søger gerne have den store beholder i drift igen. Hvis beholderen skal i drift igen, kræver 
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det etablering af beholderbarriere. Ansøger har undersøgt mulighederne, og er kommet 
med et forslag om, at en del af barrieren etableres med betonelementer, mod normalt en 
jordvold. Det vurderes, at betonelementerne kan gøres lige så tætte som en jordvold.

Beholderbarrieren skal sikre tilbageholdelse af flydende husdyrgødning ved eventuel 
utæthed eller overløb fra gyllebeholderen. Barrieren er en afværgeforanstaltning som 
skal sikre, at der ikke opstår forurening af omgivelserne eller væsentlig gene ved et 
eventuelt spild af husdyrgødning.

Ved etablering af beholderbarrierer er der krav om afskærmende beplantning. Langs 
Ørumvej, på skrænten mellem vej og gyllebeholder, er et levende hegn bestående af løv-
træer. Det levende hegn vurderes at være tæt og dækkende, og kan udgøre beplantnin-
gen langs Ørumvej. Jordvolden skal således kun beplantes på eller langs den vestlige del, 
hvilket ansøger er indstillet på. 

Afstandskrav i Husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes, bortset fra afstandskrav på 
30 m til naboskel og afstandskrav på 15 m til offentlig vej. Fra selve gyllebeholderen er 
der ca. 15 m til Ørumvej (målt på luftfoto). Barrierens betonelementer vil komme til at 
ligge mellem beholder og Ørumvej, inde bag et tæt levende hegn. Det er vurderet, at 
Hedensted Kommune kan dispensere fra afstandskravet til offentlig vej. Der vil ikke være 
udfordringer i forhold til oversigtsforhold mm.

Afstandskravet til naboskel kan ikke overholdes, da der fra selve beholderen til naboskel 
er ca. 18 m (målt på luftfoto). Nabomatriklen er en mark. Ejer af nabomatriklen har væ-
ret hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Ejer af nabomatriklen har sendt et hørings-
svar, hvori han redegør for, at han ikke mener der skal gives dispensation fra afstands-
krav til hans matrikel (se bilag 4). Naboen er villig til at acceptere den ansøgte barriere, 
hvis begge gyllebeholdere overdækkes med fast låg.

Ansøger har oplyst, at det ikke er muligt, at lave overdækning på den lille beholder, da 
det er en blokstensbeholder, der ikke kan holde til at der monteres teltoverdækning på 
den. Ansøger har overvejet muligheden for at etablere overdækning på den store behol-
der, men synes det er for omkostningsfuldt. Så vil han hellere undlade at lave beholder-
barriere, og flytte gyllen ofte. Der er ikke lovkrav om fast overdækning. 

Hedensted Kommune har mulighed for at give dispensation fra afstandskravet til nabo-
matriklen. En dispensation kan være ledsaget af vilkår, hvis det skønnes nødvendigt. I 
den aktuelle sag er det vurderet af administrationen, at det ikke er nødvendigt, at stille 
vilkår udover de krav der følger af lovgivningen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

Lovgrundlag
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyr-
gødning, ensilage m.v., Bek. Nr. 865 af 23. juni 2017, § 21 og bilag 1.

Indstilling
Administrationen indstiller at sagen drøftes, og at der tages beslutning om, hvorvidt der 
kan meddeles dispensation. 


