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Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsi-
loer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvr-
nr.: 99137 
 
 

Nyborg kommune har den 29. marts 2010 modtaget anmeldelse om 
etablering af 2 stk. 31 m3 kornsiloer. Højden på siloene bliver maksi-
malt 10,7 m over terræn. Diameteren på dem er 2,5 m. Siloerne er 
lavet af lys glasfiber. Største højde på eksisterende bygninger er er 
ca. 9 m og største højde på eksisterende siloer er ca. 12 m. Fodersi-
loernes placering m.v. fremgår af nedenstående kortudsnit. 

Det indsendte projekt er vurderet efter §19 i bekendtgørelse nr. 648 af 
31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Jf. 
disse bestemmelser skal kommunen blandt andet sikre sig, at det 
anmeldte byggeri ikke påvirker naboer væsentligt, samt at de land-
skabelige værdier ikke tilsidesættes.  

Kommunen har foretaget en vurdering af den indsendte anmeldelse. 
 
Partshøring 
Kommunen har den 16. april 2010 foretaget en partshøring af ombo-
ende til Sentvedvej 25. Der er indkommet bemærkninger til projektet 
fra beboerne i to af naboejendommene i forbindelse med partshørin-
gen. De påpeger, at siloerne vil give anledning til store visuelle gener, 
samt at de vil medvirke til at forstærke den værdiforringelse, som de 
mener produktionsanlægget generelt giver anledning til. Kommunen 
har den 10. maj 2010 foretaget en besigtigelse af forholdene på og 
omkring Sentvedvej 25. Beboerne på Sentvedvej 24 blev truffet ved 
besigtigelsen. Her tilkendegav de, at en placering af siloerne i den 
modsatte ende af produktionsanlægget for dem vil være visuelt ac-
ceptabel end ved den anmeldte placering. Siloerne vil med en sådan 
placering komme tættere på ejendommen på Sentvedvej 23B. 
 
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
Det vurderes, at kornsiloerne er nødvendige for ejendommens drift. 
 
Lugt-, støj, lys- eller fluegener 
Det vurderes, at det anmeldte ikke vil give anledning til forøgede eller 
uacceptable lugt-, støj-, lys- eller fluegener ved de omboende.  

Mikkel Grubbe Hansen 
Egemosevej 5 
5871  Frørup 
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Der skal dog stilles vilkår om, at støjen fra virksomheden ikke må 
overskride miljøstyrelsens generelle retningslinjer omkring støj. 
 
Visuel virkning 
Der er to eksisterende siloer på ejendommen. Beliggenheden af disse 
fremgår også af nedenstående kortudsnit. Højden af disse er hen-
holdsvis ca. 10 m og 12 m. Diameteren på den største silo er ca. 6 m. 
Farven på de eksisterende siloer er blå med grå top. De anmeldte 
siloer placeres i umiddelbar nærhed af de to eksisterende siloer. Der 
er desuden mod syd etableret en skærmende beplantning langs ejen-
dommen. Beliggenheden af beplantningen fremgår af nedenstående 
kortudsnit, samt fotos. Af disse ses også hvordan produktionsanlæg-
get i dag syner set fra indkørslerne på Sentvedvej 24 og Sentvedvej 
23. Produktionsanlægget og de planlagte siloer er ikke placeret, så 
det er synligt fra terrassen og primære opholdsareal på Sentvedvej 
24. Kun den øverste del af siloerne vil kunne ses fra terrassen og det 
primære opholdsareal fra Sentvedvej 25. Der er på ejendommen plan-
tet træer, som skærmer mod vinden og udsynet til produktionsanlæg-
get på Sentvedvej 25. Den mindste afstand fra beboelserne på 
Sentvedvej 23 og 24 er henholdsvis ca. 150 m og ca. 55 m.  

Som beboerne på Sentvedvej 24 har foreslået, ser de gerne en place-
ring af de ansøgte siloer på produktionsanlægget østlige side. Det er 
kommunens vurdering, at en placering af siloerne til østlige side af 
produktionsanlægget vil sprede de høje elementer og dermed vil pro-
duktionsanlægget samlet give en større visuel påvirkning af omgivel-
serne. Siloerne bør således placeres, som anført i anmeldelsen, i til-
knytning til de eksisterende siloer. 

Da de anmeldte siloers højde og diameter ikke overstiger højden og 
diameteren af den største af de eksisterende siloer, da de etableres i 
en afdæmpet farve, da der allerede er etableret en skærmende be-
plantning ved produktionsanlægget vurderes de ikke kunne påvirke 
naboerne væsentligt.  

Der skal dog stilles vilkår om, at der omkring produktionsanlægget på 
Sentvedvej 25 til stadighed skal være en skærmende beplantning, 
svarende til den eksisterende beplantning, jf. nedenstående figur 1. 
 
Landskab og natur 
Sentvedvej 25  ligger uden for landskabsområder med landskabelige 
beskyttelsesinteresser. Der er ingen højt målsatte naturområder eller 
områder omfattet af husdyrgodkendelseslovens §7 inden for en radius 
af 1000 m omkring ejendommen. Afstanden til nærmeste Natura2000-
område H101 Kajbjerg Skov er ca. 3 km. 

Det vurderes samlet, at der ikke er landskabelige eller naturmæssige 
beskyttelsesinteresser, der tilsidesætter projektet. 
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Afgørelse 
Nyborg Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri ikke kræver mil-
jøgodkendelse i henhold til lov nr. 1572 af 20. december 2006 om mil-
jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer, da det 
vurderes at det ikke vil være til skade for miljøet, herunder at de land-
skabelige værdier ikke tilsidesættes. Det vurderes samtidig, at bygge-
riet ikke vil påvirke naboerne væsentligt.  

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt meddeles på betingelse af, at 
siloerne etableres i overensstemmelse med oplysningerne givet i an-
meldelsen, samt at følgende vilkår overholdes:  

• Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede 
støjniveau mål i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarea-
ler ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:  

Mandag-
fredag 
kl. 7-18  
(8 timer) 
Lørdag 
kl. 7-14  
(7 timer) 

 

Alle dage 
kl. 18-22  
(1 time) 
Lørdag 
kl. 14-18  
(4 timer) 
Søn- og hel-
ligdag 
kl. 7-18  
(8 timer) 

Alle dage 
kl. 22-7  
(½ time) 

 

Alle dage 
kl. 22-7 
Maksimal 
værdi 

 

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, 

konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteser-
ne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 

• Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvil-
kår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form 
af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller 
kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med 
beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for in-
dustristøj.  

• Der skal til stadighed være en beplantning omkring produkti-
onsanlægget, svarende til den eksisterende beplantning der 
fremgår af nedenstående figur 1. 

Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke 
omfattet af denne afgørelse. 
 
Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen den 18. maj 
2010. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. § 76 i husdyrgod-
kendelsesloven. 

En eventuel klage skal være skriftlig. Den sendes til Nyborg Kommu-
ne, der videresender den til Miljøklagenævnet ledsaget af det materia-
le, der er indgået i miljøgodkendelsens behandling. Klagen skal være 
kommunen i hænde senest 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Hvis 
afgørelsen påklages får ansøger besked. Klage har ikke opsættende 
virkning med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Klagefristen udløber den 15. juni 2010 kl. 15. 

Afgørelsen kan i øvrigt indbringes for domstolene indtil 6 måneder 
efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. husdyrgodken-
delseslovens § 90. 
 

På Nyborg Kommunes vegne den 17. maj 2010. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Birgit S. Weber 
Gruppeleder, Natur og mIljø 

/ Bo Clausen 
  Miljøsagsbehandler 
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Modtagere af kopi af afgørelsen 

• Danmarks Naturfredningsforening. Masnæsøgade 20, 2100 
København Ø 
E-post: dn@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening. Lokalafdeling Nyborg. 
E-post: nyborg@dn.dk 

• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.  
E-post: husdyr@ecocouncil.dk 

• Miljøcenter Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220, Odense 
SØ. 
E-post: Post@ode.mim.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: jkt@sportsfiskerforbundet.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V. 
E-post: natur@dof.dk 

• Henrik og Jette Ørsnæs. Sentvedvej 23, 5853 ørbæk 
• Knud Jensen, Lene Thomsen, Lenette Thomsen. Sentvedvej 

23 B, 5853 Ørbæk 

• Preben og Helle Henriksen. Sentvedvej 23C, 5853 Ørbæk 
• Preben Pedersen, Connie Pedersen, Henriette Munksgaard. 

Sentvedvej 24, 5853 Ørbæk 

• Niels og Lene Matthiesen. Sentvedvej 26, 5853 Ørbæk 
• John og Ulla Jensen. sentvedvej 27, 5853 Ørbæk 
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Figur 1: Oversigt over ejendommen med planlagt placering af de anmeldte 
fodersiloer, eksisterende siloer og eksisterende skærmende beplantning. 

 

 
Figur 2: Visualisering af hvordan de anmeldte siloer vil fremstå på ejendom-
men. 
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Figer 3: Beliggenheden af Sentvedvej 25 i forhold til omboende. 
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Figur 4: Sentvedvej 25 set fra Sentvedvej 23. 

 

Figur 5: Sentvedvej 25 set fra sentvedvej 24. 



 

9 
 

 

Figur 6: Sentvedvej 25 set fra sentvedvej 23B 


