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Afgørelse om etablering af maskinhal 
 
Svendborg Kommune har d. 13. maj 2019 modtaget din anmeldelse af, at du øn-
sker at udvide en eksisterende maskinhal med ca. 400 m2 på ejendommen Sog-
nevej 63, 5882 Vejstrup. 

Anmeldelsen er indsendt efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. 

Du har oplyst, at der på ejendommen er et husdyrhold på 5-10 ammekøer med 
opdræt, som udnytter hele produktionsarealet på ca. 360 m2 i en eksisterende 

løsdriftsstald. Ejendommen er derfor omfattet af husdyrbruglovens2 bestemmel-
ser om godkendelse og tilladelse. 

Svendborg Kommune har i december 2005 registreret det tilladte dyrehold på 

ejendommen til: 60 jersey årskøer, 80 jersey opdræt (6-25 mdr.) og 2 heste (500-
700 kg) - svarende til i alt 81 dyreenheder (DE) efter de dagældende omreg-
ningsfaktorer. 

Svendborg Kommune skal med denne afgørelse vurdere, om det anmeldte kræ-

ver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.  

Der er i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen foretaget parts-/nabohø-

ring af ejere og beboere på tilstødende matrikler i perioden 26. juni til 10. juli 
2019. Der indkom ingen høringssvar. 

Afgørelse 

Svendborg Kommune meddeler hermed, at etablering af en tilbygning på 398 m2 
(29,35 m x 13,55 m) og en højde på 6,9 m i forlængelse af den eksisterende ma-
skinhal på adressen Sognevej 63, 5882 Vejstrup ikke kræver godkendelse eller 

tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. 

Afgørelsen er truffet efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med ud-
gangspunkt i de oplysninger, der er indsendt med anmeldelsen inkl. efterføl-

gende uddybning af disse. 

Svendborg Kommune informerer om, at afgørelsen om anmeldelse bortfalder, 

hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del 

af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del. Afgørelsen an-
ses for udnyttet, når det anmeldte byggeri er afsluttet. 

                                                 
1 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, jf. BEK. nr. 1467 af 6. december 2018 
2 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 520 af 1. maj 2019. 
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Der er i vedlagte bilag 1 udarbejdet en redegørelse, som begrunder kommunens 

afgørelse. 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberetti-
gede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt for-

skellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrbruglo-

ven). 

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentlig-

gjort. Da afgørelsen er annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 
11. juli 2019, er klagefristen torsdag den 8. august 2019. 

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klage-

portalen, som du finder via linket https://kpo.naevneneshus.dk. Klageportalen 
kan også tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Her logger du på, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndig-

hed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen.  

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatperso-

ner og ca. 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller 
delvist medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside via linket https://naevneneshus.dk/start-
din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 

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 Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekom-
mes. 

Svendborg Kommune giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest 3 

uger efter klagefristens udløb videresender Svendborg Kommune klagen til be-
handling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens bemærk-
ninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesa-

gens parter. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen ud-

nyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fø-

devareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko. 

 

Venlig hilsen 

Susanne Kjær-Hansen 
Agronom 
 

Tlf. +45 6223 3443 
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Modtagere af brev om afgørelse: 

Ansøger: Bjarne Tangaa Nielsen, Sognevej 63, 5882 Vejstrup.   

Hørte naboer: 16 ejere og beboere på tilstødende matrikler - markeret med rødt 

på nedenstående kort: 
 

 

Foreninger og organisationer iht. §§ 61 og 62: Danmarks Naturfredningsfor-

ening, dn@dn.dk 
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Bilag 1 

Den 13. maj 2019 har du indsendt en anmeldelse om etablering af en tilbygning 

på i alt 398 m2 til en eksisterende maskinhal. Anmeldelsen er indsendt gennem 
ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk (ansøgningsskema nr. 211849). 

Den nye bygning, der skal anvendes til opbevaring af maskiner og køretøjer, øn-

skes opført som en forlængelse mod nordøst af den eksisterende maskinhal. 

Placeringen af tilbygningen fremgår af Figur 1.      

Figur 1. Beliggenheden af den anmeldte tilbygning til den eksisterende maskinhal  

 
 

I det indsendte materiale er der redegjort for de miljømæssige ændringer for så 

vidt angår placering, størrelse, byggematerialer m.v. i henhold til rammerne for 
anmeldeordningen.  

Du har oplyst, at tilbygningens dimensioner (bredde, højde og taghældning) bli-
ver de samme som den eksisterende maskinhal. Til den nye bygning anvendes 

desuden de samme materialer og farver som er anvendt til den eksisterende del 

af maskinhallen. 

Tilbygningens dimensioner bliver følgende: 

Længde:  29,35 m 

Bredde:  13,55 m 

Grundplan:  398 m2 

Facadehøjde: 4,2 m 

Bygningshøjde: 6,9 m 

Taghældning: 20 grader 
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Facaderne beklædes med stålplader – i gul farve til gårdsiden (mod nord) og 

grøn på bagsiden mod naboskel (mod syd) samt på gavlen. Taget belægges 

med naturgrå bølgeeternit isat 4 stk. ovenlysplader pr. fag. Der bliver ikke støbt 
fast gulv i tilbygningen. 

Svendborg Kommune vurderer, at etablering af en maskinhal som beskrevet er 

omfattet af muligheden for anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørel-

sens § 10. 

Kommunen skal efterfølgende foretage en vurdering af, om opførelsen vil kræve 

godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, dvs. om 
anmeldelsen skal være en miljøgodkendelse/-tilladelse i stedet for.  

Vurdering i henhold til anmeldeordningen ”forskellige driftsbygninger, an-

læg m.v.”, jf. § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen  

Princippet i anmeldeordningen for opførelse af bl.a. en maskinhal er, at det skal 
være muligt at etablere bygningen uden en miljøgodkendelse eller tilladelse efter 

husdyrbrugloven, når følgende betingelser er opfyldt:  

1. Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendom-
mens hidtidige bebyggelsesarealer. 

2. Bygningen placeres mindst 50 m fra: 
a. Et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt 

byzone- eller sommerhusområde. 
b. Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet 

bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på be-
boelse, institutioner, rekreative formål og lignende. 

c. En nabobeboelse. 
3. Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på 

mere end +/- 1 m. 
4. Bygningshøjden er lavere end 12,5 m. 
5. Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er udpe-

get med særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhistoriske, 
geologiske eller landskabelige værdier, skal kommunen desuden påse, 
at bevaringsværdierne ikke påvirkes væsentligt. 

Ad 1. Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendom-

mens hidtidige bebyggelsesarealer. 

Ejendommen Sognevej 63, 5882 Vejstrup er i Geodatastyrelsens matrikelregister 

noteret som landbrugsejendom med et jordtilliggende på 76,83 ha. 

Ansøger har begrundet sit ønske om at udvide maskinhallen med, at der i de ek-
sisterende driftsbygninger er for lidt plads til maskiner og transportvogne, efter at 
markbruget nu drives mere intensivt. Det anses ikke for hensigtsmæssigt at have 

kornvogne, halmvogne osv. stående udenfor.  

Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af maskinhallen er erhvervsmæs-
sigt nødvendig for landbrugsejendommens drift. 
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Den nye maskinhal placeres i umiddelbar forlængelse mod nordøst af den eksi-

sterende maskinhal (se Figur 1 ovenfor). 

Svendborg Kommune vurderer derfor, at maskinhallen placeres i tilknytning til 
ejendommens eksisterende bebyggelsesareal. 
Svendborg Kommune vurderer, at punkt 1 dermed er opfyldt. 

Ad 2. Bygningen placeres mindst 50 m fra: 

 Et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt 
byzone- eller sommerhusområde. 

 Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blan-
det bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik 
på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. 

 Nabobeboelse. 

Svendborg Kommune har opmålt afstanden fra maskinhallen til nærmeste eksi-

sterende byzone (Oure) til ca. 900 m, nærmeste lokalplanlagte område (golf, 
wellness og ridecenter ved Broholm Gods) til ca. 1,7 km og nærmeste nabobebo-
else til ca. 300 m (Sognevej 65, 5882 Vejstrup). 

Svendborg Kommune vurderer, at afstandskravene i punkt 2 dermed er opfyldt. 

Ad 3. Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på 
mere end +/- 1 m. 

Ansøger har oplyst, at terrænet er helt jævnt omkring byggefeltet. I forbindelse 
med byggeriet skal der derfor hverken fjernes jord eller lægges jord på arealet i 

en mængde, der vil ændre det eksisterende terræn med mere end 1 m. 

Af kommunens kort fremgår det, at maskinhallen opføres mellem højdekurverne 
60,50 m og 60,75 m.  

Svendborg Kommune vurderer, at punkt 3 dermed er opfyldt. 

Ad 4. Bygningshøjden er lavere end 12,5 m. 

I ansøgningsskemaet angives højden på maskinhallen til 6,9 m. På facadeteg-
ning af tilbygningen til maskinhallen indsendt i forbindelse med byggesagen er 

bygningshøjden vist til 6,9 m. 

Svendborg Kommune vurderer, at punkt 4 dermed er opfyldt. 

Ad 5. Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er ud-

peget med særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhistoriske, 
geologiske eller landskabelige værdier, skal kommunen desuden påse, at 

bevaringsværdierne ikke påvirkes væsentligt. 

Tilbygningen til maskinhallen etableres på landbrugsfladen indenfor landskabs-
området Gudme Dødis og Morænelandskab område 16.M1 og udenfor kystnær-
hedszonen. Umiddelbart sydøst for ligger landskabsområdet Oure Moræneflade 

område 17.M4, idet grænsen for dette område følger matrikelskellet sydøst for 

maskinhallen. 
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Der er for alle kommunens landskabsområder udarbejdet en landskabskarakter-

analyse. Ifølge denne analyse er tilstanden for landskabsområdet 16.M1 god, og 

det er vurderet, at styrken af landskabets karakter er karakteristisk. Ifølge be-
stemmelserne i Kommuneplan 2017-2029 er det strategiske mål for området, at 
der skal ske tilpasning, jf. følgende uddrag fra kommuneplanen: 

Strategi og indsats 

Hele området med undtagelse af Sortemose – 16.M1 
Området er generelt forholdsvis robust overfor ændringer og områdets megen bevoksning 
giver gode muligheder for afskærmning af nyt byggeri. Dog skal hensynet til områdets lille 
skala og ret uforstyrrede fremtoning inddrages i vurderingen af nye tiltag. Endvidere skal 
der tages højde for de stedvist lange kig over landskabet. 
Vedligeholdelse af landskabets eksisterende karakter skal således ske ved følgende hen-
syn: 

 Nyt og industrielt præget byggeri nedtones ved dets terrænmæssige placering 
(lavt i terræn) og etablering af skærmende beplantning bestående af løv. 

 Nyt byggeri placeres således at det indpasses i områdets grønne karakter. 
 Nyt byggeri placeres således at det ikke dominerer områdets lille skala, hvilket 

kan sikres ved at undgå højt byggeri, som ikke lader sig underordne områdets 
bevoksning. 

 De lange kig henover landskabet friholdes for markante påvirkninger fra stort 
byggeri og tekniske anlæg. 

 Landsbyernes grønne rande vedligeholdes. 
 Landsbyerne Brudager og Albjergs landskabelige kontekst og deres struktur ved-

ligeholdes. 
 Området er robust i forhold til ny skov, dog ikke i umiddelbar tilknytning til lands-

byerne, hvilket vil bryde den landskabelige kontekst, de ligger i. 

Svendborg Kommune vurderer, at følgende retningslinjer i kommuneplanen er 

relevante for det anmeldte byggeris placering indenfor et landskabsområde, hvor 
der skal ske tilpasning: 

 Ikke erhvervsmæssigt landbrugsbyggeri, som er omfattet af husdyrgodkendel-
sesloven, og erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri kan ske i tilknytning 
til eksisterende bebyggelse under hensyn til landskabets skala, visuelle sammen-
hæng, terræn, eksisterende bevoksning og karaktergivende strukturer. 

I den konkrete sag vurderer Svendborg Kommune, at maskinhallen etableres i 

umiddelbar tilknytning til de eksisterende driftsbygninger på ejendommen. Da der 
er tale om en erhvervsmæssigt nødvendig bygning, der placeres i forlængelse af 
og opføres i samme højde og materialer som den eksisterende driftsbygning, kan 

det ønskede byggeri indplaceres uden at påvirke omgivelserne væsentligt, hver-
ken hvad landskabspåvirkningen eller skalaforholdene angår. Ejendommen ople-

ves som en middelstor, moderne landbrugsejendom, og tilbygningen vil i lighed 

med de eksisterende driftsbygninger følge landskabets linjer. 

Udbygningsplanerne vurderes således ikke at være i strid med retningslinjerne i 
Svendborg Kommuneplan 2017-29 for landskabsværdier. 

Svendborg Kommune vurderer, at den ansøgte maskinhal ikke vil påvirke land-
skabet væsentligt og, at punkt 5 dermed er opfyldt. 
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Andre forhold 

Fredninger, beskyttelseslinjer og beskyttet natur 

Den anmeldte maskinhal er placeret udenfor fredede områder og beskyttelseslin-
jer. Umiddelbart øst for maskinhallen er der markeret et beskyttet dige. Ud fra 
placeringen af maskinhallen på det indsendte kort i ansøgningssystemet er det 

Svendborg Kommunes vurdering, at diget ikke vil blive berørt af byggeriet. 

Nærmeste beskyttede naturområde, en §3-registreret sø, ligger mere end 300 m 
sydøst for maskinhallen og vurderes ikke at blive påvirket. 

Afstandskrav 

Et husdyranlæg er i husdyrbrugloven defineret som en stald eller lignende byg-

ning eller anden indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har ad-

gang til, med tilhørende dyrehold. 

Da en maskinhal som udgangspunkt ikke er omfattet af husdyrbruglovens defini-
tion af et husdyranlæg, er det Svendborg Kommunes vurdering, at maskinhallen 

ikke er omfattet af afstandskravene i lovens §§ 6-8. 

Miljø 

Fælles for de bygninger m.v., der kan anmeldes efter husdyrgodkendelsesbe-

kendtgørelsens § 10 er, at de ikke medfører, at der etableres, udvides eller æn-
dres produktionsareal, dvs. det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dy-

rene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. 

Idet der ikke søges om ændring eller udvidelse af besætningen på ejendommen, 
vil der ikke ske stigning i lugt- eller ammoniakemissionen fra anlægget. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at etablering af yderligere 398 m2 ma-

skinhal ikke vil medføre væsentlige ændringer i støj- eller støvemissionen fra an-

lægget eller en væsentlig øgning af antallet af transporter. 

Samlet vurderes det, at udvidelsen af maskinhallen ikke vil medføre en væsentlig 

miljøpåvirkning. 

Samlet konklusion 

Svendborg Kommune vurderer, at forlængelse af den eksisterende maskinhal 

med knap 30 m som anmeldt er i overensstemmelse med anmeldeordningens 
krav. 

Svendborg Kommune vurderer derfor, at opførelsen kan gennemføres uden god-

kendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. 
 


