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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på 
Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 
 

Indledning 
Nyborg Kommune har 10. april 2015 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens1 anmeldeordning i §27 om etablering af en 1.722 m3 kornsilo på ovennævnte land-
brugsejendom. Største højde på kornsiloen vil blive 13,6 m. 

Af anmeldelsen fremgår, at kornsiloen etableres i tilknytning til det eksisterende bygninger på 
ejendommen. Den anses desuden for at være erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbruget. 
Det fremgår desuden af anmeldelsen, at der ikke foretages godkendelsespligtige ændringer af 
produktionsanlægget i forbindelse med etableringen af kornsiloen. 

Jf. ovennævnte anmeldeordning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kan produktionsanlæg 
på husdyrbrug ændres/udvides uden forudgående tilladelse/miljøgodkendelse i forbindelse 
med etablering af blandt andet kornsiloer. Der skal dog være opfyldt en række kriterier for at 
udvidelsen/ændringen kan ske uden forudgående tilladelse/godkendelse. Når disse kriterier er 
opfyldt vurderer Miljøstyrelsen, at det anmeldte ikke vil give anledning til en væsentlig negativ 
påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende miljøpåvirkning. Kommunen er således forplig-
tiget til at imødekomme en anmeldelse om udvidelse/ændring af produktionsanlægget, hvis 
kriterierne om anmeldelse er opfyldt. 

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse kriterier er opfyldt. 
 

Miljøvurdering  
Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af produktionsanlægget på Alkeshavevej 3. Den 
anmeldte tilbygning er indtegnet i luftfotoet med grå skravering. Alkeshavevej 3 er beliggende i 
landzone. 

I henhold til § 27  i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal følgende betingelser være op-
fyldt ved etablering af en maskinhal på et husdyrbrug: 

1. Etableringen, ændringen eller udvidelsen skal være erhvervsmæssigt nød-
vendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. 

Det anmeldte vurderes på baggrund af dyreholdet på ejendommen og bedriftens dyrknings-
areal, at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. 
Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

2. Etableringen, ændringen eller udvidelsen skal placeres i umiddelbar tilknyt-
ning til hidtidige bebyggelsesarealer på ejendommen 

Det anmeldte etableres i umiddelbar tilknytning til eksisterende produktionsanlæg. Betingel-
sen vurderes at være opfyldt. 

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, med sene-

re ændringer. 
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3. Etableringen, ændringen eller udvidelsen må ikke være til skade for miljøet, 
herunder at de at hensynet til de landskabelige værdier ikke tilsidesættes 

Der er ikke knyttet særlige landskabelige beskyttelsesinteresser til det aktuelle landskab om-
kring Alkeshavevej 3. De aktiviteter der normalt knyttes til drift af kornsiloer vurderes ikke at 
give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes derfor samlet, at etablering 
af maskinhallen ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af miljøet eller 
landskabet. 

 

 
Oversigt over beliggenheden af produktionsanlægget og anmeldt kornsilo på Alkeshavevej 3. 
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4. Etableringen, ændringen eller udvidelsen må ikke give anledning til en væ-
sentlig negativ påvirkning af naboer 

Afstanden fra den anmeldte kornsilo til nærmeste nabobeboelse (Alkeshavevej 4) er 330 m.  
Eksisterende ni  mindre kornsiloer på hver ca. 100 m3 er tilladt etableret i indtil 14 m højde. 
Da den anmeldte kornsilo etableres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger og 
kornsiloer, da den største højde på den bliver 13,6 m og da afstanden til nærmeste nabobe-
boelse er 330 m vurderes den ikke, at give anledning til væsentlig negativ påvirkning af de 
nærmeste omboende. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

5. Nabohøring, naboer gøres skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem ad-
gang til  at udtale sig inden for 2 uger. 

Der er den 20. april 2015 foretaget partshøring af beboere i ejendomme der ligger tættest på 
Produktionsanlægget på Alkeshavevej 3 og som vil kunne se den anmeldte kornsilo. Der er 
ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte i forbindelse med partshøringen. 

 
Samlet vurdering 
Samlet er det Nyborg Kommunes vurdering, at etableringen af kornsiloen opfylder kravene for 
en anmeldelse i henhold til §27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at den kan etableres 
som anmeldt, uden at det vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø 
og omboende. Det er derfor Nyborg Kommunes vurdering, at byggeriet kan udføres som an-
meldt og på de betingelser, der fremgår af afgørelsen. 
 

Afgørelse 
Nyborg Kommune meddeler hermed afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en 
1.722 m3 kornsilo i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg på landbrugsejendommen 
matr. nr. 3a m.fl. Villumstrup By, Herrested beliggende Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk,  da den 
vurderes at det ikke vil være til skade for miljøet, herunder at den ikke vil påvirke naboerne væ-
sentligt. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

Afgørelsen er betinget af, at kornsiloen etableres i overensstemmelse med anmeldelsen. 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for to år.  

Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke omfattet af denne afgø-
relse. 
 
Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen 12. maj 2015. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklage-

nævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har 

en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Klagefrist  

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal 

dermed have modtaget klagen senest 9. juni 2015.  

Indgivelse af klage 



4 
 

En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via 
Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk.  

Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk.  Der er direkte link til disse 
steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man 
logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.  

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via 

Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-

mailadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bru-
ge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Gebyr 
Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med be-
talingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet. 

Virkning af klage 
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven2 har 
ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmin-
dre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af 
godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på 
eget ansvar. 

Domstolene 
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 
måneder efter endelig afgørelse. 
 
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelsesslovens § 
90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 
 
På Nyborg Kommunes vegne den 6. maj 2015 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anne G. Pedersen   Bo Clausen 
Gruppeleder Natur og Miljø  Miljøsagsbehandler 
 

  

                                            
2
 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Modtagere af kopi af afgørelsen 
• Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk 

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

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

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia.  
E-post: mail@dkfisk.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund.  
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening  
E-post: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk  

• Olga, Martin og Daniel Rose. Alkeshavevej 4, 5853 Ørbæk 

• Beboerne. Alkeshavevej 5, 5853 Ørbæk 

• Hans Jensen. Alkeshavevej 6, 5853 Ørbæk 

• Jesper Rasmussen og Anna Andersen. Alkeshavevej 7, 5853 Ørbæk 
     

 
 
 
 


