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Anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning 
Ikast-Brande Kommune har den 5. juli 2021 modtaget en anmeldelse efter 
§ 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. Anmeldelsen er indsendt via 
www.husdyrgodkendelse.dk og har skemanummer 228428. 
 
Projektet 
Anmeldelsen omhandler anvendelse af tidligere ensilageplads som 
møddingsplads til opbevaring af dybstrøelse. Møddingspladsen er ca. 100 
m2, inklusiv randbelægning. Regnvand/møddingsvand ledes via afløb til 
gyllekanaler i staldanlægget. I det efterfølgende omtales det ansøgte som 
møddingsplads. Den ”nye møddingplads” placering ses på nedenstående 
kortudsnit.  
 

 
 
 

 
 
1 Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. 
af husdyrbrug. 
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Afgørelse om den anmeldte etablering af møddingsplads:  
Ikast-Brande Kommune afgør hermed, at det anmeldte 
gødningsopbevaringsanlæg opfylder betingelserne i § 12 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og derfor ikke forudsætter en 
godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven2. 
Det anmeldte kan således bringes til udførelse. 
 
Der gøres opmærksom på, at udførelsen af det anmeldte ikke fritager fra 
krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter 
anden lovgivning og for andre bestemmelser. 
 
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 12 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  
 
Ikast-Brande Kommune har foretaget en konkret vurdering af, om 
den anmeldte gødningsopbevaringsanlæg overholder følgende 
betingelser: 
 

1. Det anmeldte anlæg skal være erhvervsmæssigt nødvendig for 
ejendommen 
 

2. Det anmeldte anlæg skal ligge i tilknytning til ejendommens 
eksisterende byggeri 
 

3. Det anmeldte anlægs areal må ikke, sammen med eksisterende 
gødningsopbevaringsanlægs arealer, overstige 3.000 m2 (fraregnet 
arealer af gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller tilladt 
efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, tilladt eller godkendt 
efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller 
etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gældende regler) 

 
4. Det anmeldt anlæg skal placeres mindst: 

- 300 meter fra eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde – dog 
150 meter for opbevaringsanlæg til restvand eller 
ensilagesaft 

- 300 meter fra områder i landzone, der i lokalplan er udlagt 
til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til 
offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, 
rekreative formål og lignende – dog 150 meter for 

 
 
2 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. (med senere ændringer). 
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opbevaringsanlæg til restvand eller ensilagesaft 
 

- 100 meter fra beboelse på nærmeste naboejendom uden 
landbrugspligt, og som ikke ejes af den ansvarlige for 
driften af husdyrbruget 
 

- 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er 
større end 100 m2  

 
5. Det anmeldte overholder de generelle afstandskrav, jævnfør § 8 i 

husdyrbrugloven 
 

6. Det anmeldte skal opføres uden at medføre terrænændringer på 
mere end +/- 1 meter 
 

7. Sidehøjder på det anmeldte må højst være 3 meter over 
eksisterende terræn, og højst 8 meter med overdækning, 
medmindre det anmeldte anlæg helt omkranses af eksisterende 
driftsbygninger, og ikke er højere end den laveste eksisterende 
bygning 
 

8. Der etableres afskærmende beplantning omkring det anmeldte 
anlæg i form af løvtræarter og buske, der er naturligt 
hjemmehørende i området, senest den 31. december året efter 
etableringen af det anmeldte anlæg - med mindre der dispenseres 
efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 5 
 

9. Det anmeldte anlæg må, sammen med husdyrbruget, ikke overstige 
følgende maksimale ammoniakdepositioner (totaldepositioner) til 
kategori 1-3 natur: 

 
Kategori 1-natur: 

- 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere en 1 husdyrbrug i 
nærheden 

- 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 husdyrbrug i nærheden 
- 0,7 kg N pr. ha pr. år, hvis der ikke er husdyrbrug i 

nærheden 
 

Kategori 2-natur: 
- 1,0 kg N pr. ha pr. år 

 
Kategori 3-natur: 

- 1,0 kg N pr. ha pr. år 
 



 

4 

Uanset kravet til kategori 3-natur, kan der dog efter anmeldelse 
etableres, udvides eller ændres opbevaringsanlæg til 
husdyrgødning, hvis den årlige deposition til kategori 3-natur fra 
alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er truffet 
afgørelse om anmeldelse om inden for de seneste 8 år, sammen 
med det anmeldte ikke overstiger 1,0 kg N pr. ha, og der ikke inden 
for de seneste 8 år fra tidspunktet for afgørelsen om den aktuelle 
anmeldelse er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, 
udvidelse eller ændring af husdyrbruget. 

 
10. Det anmeldte overholder de lovbestemte krav, der er til 

beregningen af ammoniakemissionen. 
 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af en 
møddingsplads overholder følgende betingelser: 
 

1. Møddingspladsen vurderes erhvervsmæssigt nødvendig, da der i 
øjeblikket ikke er mulighed for opbevaring af ikke komposteret 
husdyrgødning på ejendommen ud over det, der sker i staldene 
indtil udmugning  
 

2. Møddingspladsen ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. Se 
kortudsnit tidligere i afgørelsen 
 

3. Arealet af anlæg, der anmeldes efter stk. 1, og arealet af 
eksisterende anlæg overstiger ikke 3.000 m². Arealet af den 
anmeldte møddingsplads er ca. 100 m2  
 

4. Møddingspladsen er placeret mindst 300 meter fra: 
- eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig 

byzone eller sommerhusområde 
- lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og 

erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, 
rekreative formål og lignende. 

 
Møddingspladsen er placeret mindst 100 meter fra: 

- beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som 
ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget 

 
Møddingspladsen er placeret mindst 50 meter fra: 

- åbne vandløb og søer, med et areal, der er større end 100 m2 
 

Møddingspladsen er placeret ca. 1,5 km fra eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel fremtidig byzone, ca. 7,0 kilometer fra 
nærmeste sommerhusområde (Rørbæk Sø) og > 1,5 kilometer fra 
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nærmeste lokalplanlagte område i landzone (område til 
erhvervsformål beliggende i den vestlige bydel af Klovborg). 
Afstanden til beboelse på nærmeste naboejendom uden 
landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren er ca. 150 meter 
(Horsensvej 86, 8765 Nørre Snede), og der er ca. 240 meter til 
nærmeste sø. 
 

5. Møddingspladsen overholder afstandskravene, jævnfør § 8 i 
husdyrbrugloven, på nær afstanden til privat fællesvej, hvor kravet 
er 15 meter. Den aktuelle afstand er 8 meter. 

 
Ikast-Brande kommune vælger at dispensere fra afstandskravet. 
Dispensationen begrundes med, at der er en eksisterende plads til 
kalvehytter, der er beliggende mellem vejen og møddingspladsen. 
 

6. ”Etablering” af møddingspladsen (tidligere ensilageplads) medfører 
ikke terrænændringer.  
 

7. De 3 sider på møddingspladsen, er etableret med mur, og er ikke 
mere end 3 meter over eksisterende terræn.  
 

8. Der vil ikke blive etableret afskærmende beplantning rundt om 
møddingspladsen. Ikast-Brande Kommune vurderer, at 
møddingspladsen ikke påvirker landskabet væsentligt, både på 
grund af pladsens placering (den midterste af 3 ensilagesiloer) og 
på grund af størrelsen (ca. 100 m2 inkl. randbelægning), hvorfor 
kravet om beplantning fraviges, jævnfør 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 5. 
 

9. Beregninger fra anmeldelsen (skemanummer 228428) viser, at 
beskyttelseskriterierne til naturområderne er overholdt. 
 
Den beregnede ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1-natur 
viser, at totaldepositionen vil være 0,0 kg N pr. ha pr. år. Til 
nærmeste kategori 2-natur, vil totaldepositionen være 0,0 kg N pr. 
ha pr. år, mens beregningen til kategori 3-naturen viser, at der vil 
være en totaldeposition på 0,2 kg N pr. ha pr. år. 

 
10. Beregningen af emissionen fra opbevaringsanlæg til fast 

husdyrgødning og fra husdyrbrugets staldafsnit er sket efter de 
metoder og regler, der er angivet i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 stk. 11-14. 
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Andre udpegninger 
Stedet, hvor møddingspladsen (tidligere ensilageplads) vil blive etableret, 
ligger i et område, som i kommuneplan 2017-2029 for Ikast-Brande 
Kommune er udpeget som værende et særligt værdifuldt landbrugsområde.  
 
Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for særlige værdifulde 
landbrugsområder, skal de udpegede områder som hovedregel anvendes til 
jordbrugsformål. Ikast-Brande Kommune vurderer, at da møddingspladsen 
er til landbrugsmæssigt drift og da der ikke sker inddragelse af ny areal, der 
er i omdrift, så strider det ikke mod udpegningen.  
 
Endvidere ligger møddingspladsen i et område, som i kommuneplanen er 
udpeget som havende geologiske bevaringsværdier – Søhøjlandet. 
 
Jævnfør retningslinjerne i kommuneplanen, skal de geologiske værdier i 
Ikast-Brande Kommune bevares, og de skal være synlige i landskabet. 
Byggeri, gravning, anlægsarbejde, tekniske anlæg, beplantning og 
lignende, der slører de karakteristiske overgange og træk i landskabet, skal 
undgås, med mindre det tilsidesætter andre hensyn og beskyttelser. Kun i 
ubetydeligt omfang kan der etableres anlæg af disse områder, og kun i det 
omfang, at det ikke tilsidesætter interesserne i at beskytte disse geologiske 
værdier. Specifikt for den del af Søhøjlandet, som ligger i Ikast-Brande 
Kommune, er det vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres 
indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart.  
 
Møddingspladsen (tidligere ensilagesilo) er placeres i tilknytning til 
eksisterende bygninger og på fladt terræn, og vil derfor ikke slører de 
geologiske landskabsformer væsentligt. Ikast-Brande Kommune vurderer, 
at oplevelsen af de geologiske træk ikke vil blive påvirket af ændringen. 
 
Kommunen vurderer tillige, at den anmeldte møddingsplads ikke vil være 
beliggende inden for områder, der i kommuneplanen er udpeget som 
”større sammenhængende landskaber”, ”bevaringsværdige landskaber”, 
”værdifulde kulturhistoriske områder” eller øvrige områdeudpegninger, 
jævnfør kommuneplan 2017-2029 for Ikast-Brande Kommune.  

 
Kommunens afgørelse begrundes med ovenstående vurdering. 
 
Partshøring 
Generelt gælder det, at man er part i en sag, hvis man har en væsentlig 
individuel interesse i sagens udfald. Ikast-Brande Kommune har vurderet, at 
der ikke – ud over ansøger – er nogle parter i forbindelse med selve 
anmeldeafgørelsen, da det vurderes til at være af underordnet betydning. 
Da nærværende afgørelse er afhængig af en dispensationsafgørelse 
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vedrørende afstandskrav til privat fællesvej er naboen, Horsensvej 86, 8765 
Klovborg, den 5. august 2021 blevet hørt. 
 
Anmeldelsens gyldighed 
Afgørelsen om anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år 
efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, 
bortfalder afgørelsen for denne del. 
 
Hvis det anmeldte efter udnyttelsen, efterfølgende ikke har været helt eller 
delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af 
afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. 
 
Afgørelsen om etablering af møddingsplads på husdyrbruget, Horsensvej 
84, 8765 Klovborg, er truffet den 30. august 2021 og offentliggøres på 
Ikast-Brande Kommunes hjemmeside https://ikast-
brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer, den 31. august 2021. 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen 
- det vil sige klagen skal indgives senest den 28. september 2021. 
 
Følgende kan klage: 
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt 
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande 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. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande 
Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender 
Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via 
klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune 
videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan 
fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende 
virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens 
eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.  
 
Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør 
husdyrbruglovens § 90. Det skal ske inden for seks måneder efter 
offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Andreassen 
Landbrug og Landzone 
 

 
 

 

 

Kopi af afgørelse sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk  

 

Rikke Kyhn, Landbrugsrådgivning Syd I/S, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster – e-

mail: rky@lrs.dk 
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