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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på 
Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev

Indledning
Nyborg Kommune har 25. juli 2017 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgø-
relsens1 anmeldeordning i § 25 om etablering af en 2.600 m3 kornsilo på ovennævnte land-
brugsejendom. Største højde på kornsiloen vil blive 14 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 Mullerupvej 43. Den 
anmeldte kornsilo er indtegnet i luftfotoet med grå skravering. Mullerupvej 43 er beliggende i 
landzone.

I henhold til § 25  i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal følgende betingelser være op-
fyldt ved etablering af en maskinhal på et husdyrbrug:

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

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

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

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

3. Etableringen, ændringen eller udvidelsen må ikke være til skade for miljøet, 

1 Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
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herunder at de at hensynet til de landskabelige værdier ikke tilsidesættes
Der er ikke knyttet særlige landskabelige beskyttelsesinteresser til det aktuelle landskab om-
kring Mullerupvej 43. 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 land-
skabet.

Oversigt over beliggenheden af produktionsanlægget og anmeldt kornsilo på Mullerupvej 43.

4. Etableringen, ændringen eller udvidelsen må ikke give anledning til en væsent-
lig negativ påvirkning af naboer

Afstanden fra den anmeldte kornsilo til nærmeste nabobeboelse (Mullerupvej 39) er 140 m. 
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Store dele af det eksisterende produktionsanlæg er etableret i indtil 7,1 m højde.

I forhold til om den anmeldte kornsilos påvirkning af de nærmeste omboende er i vurderingen 
inddraget, at den anmeldte kornsilo etableres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende byg-
ninger, at den placeres bag ved disse i forhold til de nærmeste omboende, samt at der om-
kring Mullerupvej 43 er relativt høje læplantninger og småskove med fredskovspligt. Neden-
stående fotos, fotopunkt nr. 1-3, viser hvordan forskellige plantninger omkring Mullerupvej 43 
mindsker produktionsanlæggets visuelle påvirkning af landskabet og de omboende. Foto-
punkterne er indsat med røde punkter, nr. 1-3, i nedenstående luftfoto. Således vil kun den 
øverste del af den anmeldte kornsilo blive synlig ved forbikørsel på hhv. Kertemindevej og 
Mullerupvej. 

Det fremgår ikke af anmeldelsen om der etableres korntørringsanlæg i forbindelse med etab-
lering af kornsiloen. Almindelig drift, herunder fyldning af kornsiloen, vurderes ikke at give an-
ledning til væsentlig negativ støjpåvirkning af omboende. Hvis der skal etableres korntørrings-
anlæg i forbindelse med etableringen af kornsiloen, skal dette anmeldes i forbindelse med 
byggeanmeldelsen. Der vil så i forbindelse med byggesagens behandling blive foretaget en 
særskilt vurdering af støjpåvirkningen af omgivelserne. 

På baggrund af ovenstående vurderes den anmeldte kornsilo ikke, at give anledning til væ-
sentlig negativ påvirkning af de nærmeste omboende. Betingelsen vurderes at være opfyldt.

Fotopunkt 1: Mullerupvej 43 set fra Kertemindevej



4

Fotopunkt 2: Mullerupvej 43 set fra Mullerupvej - indkørsel til Mullerup fra vest

Fotopunkt 3: Mullerupvej 43 set fra Mullerupvej – indkørsel til Mullerup fra øst
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Luftfoto med angivelse af fotopunkter mod Mullerupvej 43

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

Der er 25. september 2017 foretaget partshøring af beboere i ejendomme der ligger tættest 
på produktionsanlægget på Mullerupvej 43 og som vil kunne se den anmeldte kornsilo. Der er 
indkommet en bemærkninger til det anmeldte i forbindelse med partshøringen. Vedkom-
mende havde ingen indvendinger mod det anmeldte.

Samlet vurdering
Samlet er det Nyborg Kommunes vurdering, at etableringen af kornsiloen opfylder kravene for 
en anmeldelse i henhold til § 25 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at den kan etable-
res 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 
anmeldt og på de betingelser, der fremgår af afgørelsen.

Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en 
2.600 m3 og maksimalt 14 m høj kornsilo i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg på 
landbrugsejendommen matr. nr. 5a m.fl. Mullerup By, Flødstrup beliggende Mullerupvej 43, 
5540 Ullerslev,  da det vurderes at den ikke vil være til skade for miljøet, herunder at den ikke 
vil påvirke naboerne væsentligt.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 25 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 Nyborg 24. oktober 2017.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net 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. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
skal dermed have modtaget klagen senest 21. november 2017. 

Indgivelse af klage
En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes 
via Klageportalen, der ligger på forsiden af klagenævnets 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 klagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og 
anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider. 

På klagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, 
bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til 
supportfunktionen i klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træf-
fer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr
Der er et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales ved elektronisk 
overførsel eller ved giroindbetaling.

Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven2 har ikke opsæt-
tende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendel-
sen inden klagenævnet 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.

På Nyborg Kommunes vegne 17. oktober 2017

Venlig hilsen

Elisabeth O. Sørensen Bo Clausen
Konst. gruppeleder Natur og Miljø Miljøsagsbehandler

2 Lov nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v..

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 
 AMH 09 ApS . V. Asger Møller Hansen. Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev

E-post: Asgermhansen@gmail.com 
 Centrovice, att. Jan B. Olsen. Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

E-post: jbo@centrovice.dk   
 Nick Hannibaldsen. Kertemindevej 54, 5540  Ullerslev
 Eva Davidsen. Kertemindevej 56 , 5540  Ullerslev
 Arne Christiansen. Kertemindevej 58, 5540  Ullerslev
 Birgit Schmidt Rasmussen. Kertemindevej 58, 5540  Ullerslev
 Brian Hovgaard Rasmussen. Kertemindevej 60, 5540  Ullerslev
 Sean John Hepton. Kertemindevej 64, 5540  Ullerslev
 Marianne Kastrup Hepton. Kertemindevej 64, 5540  Ullerslev
 Hans Otto Christensen. Kertemindevej 66, 5540  Ullerslev
 Jørgen Jensen. Mullerupvej 34, 5540  Ullerslev
 Grethe Birgitte Kure. Mullerupvej 34, 5540  Ullerslev
 Mads Olsen. Mullerupvej 36, 5540  Ullerslev
 Karsten Bak. Mullerupvej 39, 5540  Ullerslev
 Solveig Larsen. Mullerupvej 39, 5540  Ullerslev
 Anne Marie Christensen. Mullerupvej 41, 5540  Ullerslev
 Signe Husum Pedersen. Kertemindevej 35, 5540 Ullerslev
 Gerda Laugesen. Kertemindevej 37, 5540 Ullerslev
 Margit Hansen. Kertemindevej 41, 5540 Ullerslev
 Dorte Ellegaard Hansen. Kertemindevej 41, 5540 Ullerslev
 Marianne Bach Christensen. Kertemindevej 46, 5540 Ullerslev
 Bjørn Einar Lundin. Kertemindevej 47, 5540 Ullerslev
 Lasse Johan Lundin. Kertemindevej 47, 5540 Ullerslev
 Inger Sune Nielsen. Kertemindevej 52, 5540 Ullerslev
 Lone Merete Christensen. Kertemindevej 66, 5540 Ullerslev
 Nanna Jensen Kure. Mullerupvej 34, 5540 Ullerslev
 Tanja Lippert Olsen. Mullerupvej 36, 5540 Ullerslev
 David Alan Wilkinson. Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev
 Anne Sofie Blohm Jensen. Mullerupvej 45, 5540 Ullerslev
 KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S. Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev
 PHJ UDLEJNING ApS. Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev
 K.E. af 7. april 2017 A/S. Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev
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