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Afgørelse 
 
 
 
Svendborg Kommune har d. 31. december 2020 modtaget din anmel-
delse om at etablere et kombineret maskinhus og råvarehal til husdyrbru-
get på adressen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. Vi har yderligere mod-
taget supplerende oplysninger d. 26. marts 2021. Den 3. maj 2021 har du 
indsendt et ændret projekt, og denne afgørelse meddeles på baggrund af 
dette projekt. 
 
Anmeldelsen er indsendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
§101, og via det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk. 
Ansøgningen har skema nr. 224183.  
 
Husdyrbruget på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg er miljøgodkendt d. 27. 
maj 2019 efter husdyrlovens2 §16a. Den 6. juli 2018 har Svendborg Kom-
mune desuden truffet afgørelse om, at etablering af et maskinhus på 
1.500m2 (25x60m) med en højde på maksimalt 13m ikke krævede god-
kendelse efter den daværende husdyrgodkendelseslov. Maskinhuset er 
ikke etableret, og har samme placering, som det nu anmeldte byggeri.  
 
Vi skal med denne afgørelse vurdere, om det anmeldte byggeri skal god-
kendes efter husdyrlovens §16a. I vedlagte bilag 1 fremgår begrundelsen 
for denne afgørelse. 
 
Partshøring 
Der er gennemført en høring af ansøger, samt parter, der er defineret 
som ejere af tilstødende matrikler, samt beboere af de nærmeste to boli-
ger. 
 
Høringen er gennemført i perioden fra d. 1. juni 2021 til 20. juni 2021. Der 
er ikke indkommet bemærkninger fra parter i høringsperioden, og 

 
1 Bekg. Nr. 2256 af 29. december 2020. Bekendtgørelse om godkendelse og tilla-
delse mv. af husdyrbrug 
2 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. LBK nr. 
520 af 1. maj 2019 
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ansøger har oplyst, at han ikke har haft bemærkninger til det fremsendte 
udkast til afgørelse. 
 
Afgørelse 
 
Svendborg Kommune meddeler hermed, at etablering af en bygning be-
stående af et maskinhus og en råvarehal på samlet 1.999 m2 
(71,36mx28,01m) og en kiphøjde på 9,9m samt taghældning på 20 gra-
der ikke kræver godkendelse efter husdyrlovens §16a.  
 
Afgørelsen er meddelt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §20 
stk. 43, og med udgangspunkt i den fremsendte anmeldelse, supplerende 
oplysninger modtaget i sagsbehandlingen samt Svendborg Kommunes 
vurdering af sagen, som den fremgår af bilag 1. 
 
Det anmeldte byggeri erstatter det maskinhus, som Svendborg Kommune 
traf afgørelse om d. 6. juli 2018. Skulle ansøger mod forventning ikke ud-
nytte muligheden for etablering af det nu anmeldte maskinhus og råvare-
hal, kan afgørelsen fra juli 2018 udnyttes indenfor den gældende udnyttel-
sesfrist for denne afgørelse. 
 
Der sker ikke ændringer i de vilkår, der er fastsat i Svendborg Kommunes 
afgørelse fra maj 2019. 
 
Svendborg Kommune skal oplyse, at afgørelsen bortfalder, hvis den ikke 
er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt,og afgørelsen an-
ses for udnyttet, når det anmeldte byggeri er afsluttet. 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage-
berettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i 
sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. ka-
pitel 7 i husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget. 
Svendborg Kommune gør opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er 
klageberettiget, selvom du er høringsberettiget. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du sende din klage 
via Klageportalen på følgende link: https://naevneneshus.dk. Her logger 
du på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, 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 pri-
vatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du 

 
3 Bekg. Nr. 2256 af 29. december 2020. Bekendtgørelse om godkendelse og tilla-
delse mv. af husdyrbrug 
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betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, 
hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. 
For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaev-
net/. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der ikke sendes via 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 heref-
ter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din 
anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, 
og det betyder, at for denne afgørelse er klagefristen 

torsdag den 29. juli 2021. 

Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter 
klagefristens udløb videresender vi klagen til behandling i Miljø- og Føde-
vareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klage-
punkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørel-
sen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og 
risiko. 

Søgsmål 

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt se-
nest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 90 i husdyrbrugloven. 

 
Har du spørgsmål til denne afgørelse er du velkommen til at kontakte os. 
 
Venlig hilsen 

 
 
Lene Lind 
Biolog 
 
Dir. tlf. +4562233424 
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Bilag 1 

 

Du har d. 31. december 2020 søgt om at etablere en råvarehal på ejen-
dommen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. Anmeldelsen er modtaget ef-
ter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10. Den 16. april 2021 har du 
via din konsulent oplyst os om, at du ønsker at ændre det anmeldte pro-
jekt sådan, at der etableres en samlet bebyggelse bestående af et ma-
skinhus og en råvarehal. Vi har d. 3. maj 2021 modtaget det endelige an-
søgningsmateriale.  

Svendborg Kommune har d. 6. juli 2018 truffet afgørelse om, at etablering 
af et maskinhus på 1.500m2 (25x60m) med en højde på maksimalt 13m 
ikke kræver godkendelse efter den daværende husdyrgodkendelseslov.   

Selve husdyrbruget er efterfølgende miljøgodkendt d. 27. maj 2019 efter 
husdyrbruglovens §16a. Godkendelsens samlede produktionsareal udgør 
9.354m2, og dyreholdet består af flex-gruppen: alle kvæg. Produktions-
arealet svarer til en husdyrproduktion på ca. 750 årskøer. 

Det godkendte husdyrbrug fremgår af det efterfølgende oversigtskort. 

 

Staldanlæg nr. 7 og maskinhuset er endnu ikke opført. Det netop an-
meldte projekt fra d. 3. maj 2021 erstatter det hidtil godkendte maskinhus, 
og det er samtidig oplyst, at de fodersiloerne S1-S2 og S3-S4 fjernes/ikke 
opføres. Rød streg angiver interne transportruter, og gul streg drivgang 
for køerne. Grønne felter angiver eksisterende og fremtidig beplantning. 
Mod syd er der etableret en række plansiloer samt plads til kalvehytter, 
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og vest for disse er der opført en halmlade. Øvrige markeringer med grå 
er de godkendte eksisterende og fremtidige bygninger og gyllebeholdere. 

I det efterfølgende beskrives det anmeldte projekt med udgangspunkt i de 
oplysninger, vi har modtaget, hvorefter vi foretager en vurdering af, om 
projektet kræver godkendelse efter husdyrbruglovens §16a. 

 

Beskrivelse af projekt 

Det kombinerede maskinhus og råvarehal ønskes placeret nord for halm-
laden og vest for den eksisterende staldbygning 4 – se den følgende 
plantegning: 

 

 
Det fremgår af de fremsendte byggetegninger, at det samlede byggeri i 
alt vil udgøre ca. 1.999 m2 med følgende dimensioner: 

Længde: ca. 71,36m 

Bredde:  ca. 28,01m 

Kiphøjde: ca. 9,9 m 

Facadehøjde: 5 m 

Taghældning: 20 grader 
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Selve maskinhuset vil udgøre i alt ca. 1.431 m2 (28,01mx50,52m), og rå-
varehallen ca. 567 m2 (28,01mx20,835m). – se den efterfølgende plan-
tegning. 

 

 

Gavlen mod øst er åben, øvrige sider er lukkede. Siderne er etableret 
med stålplader, som nederst er hvide og øverst er røde i samme nuance, 
som de øvrige bygninger. Tagpladerne etableres i grå eternitplader, som 
halmladen. 

Det er oplyst, at byggeriet opføres i samme stil og materialevalg, som de 
eksisterende bygninger 

Svendborg Kommune vurderer, at etablering af den kombinerede maskin-
hus og råvarehal ikke medfører, at det eksisterende produktionsareal ud-
vides, og at det ansøgte byggeri dermed kan anmeldes efter husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsens § 10. Kommunen skal efterfølgende vurdere, 
om etableringen kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglo-
vens §§ 16 a eller 16 b.  
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Vurdering4  

Princippet i anmeldeordningens §10 for etablering af bl.a. maskinhus/rå-
varehal er, at det skal være muligt at etablere bygningen uden en miljø-
godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven5, når følgende betingel-
ser er opfyldt:  

1. Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende 
ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning 
til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. 

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

digt byzone- eller sommerhusområde.  
Et område 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 lig-
nende. 

b. 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, dog 20 m for så vidt angår 

foder- eller kornsiloer. 
5. Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er 

udpeget med særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhi-
storiske, geologiske eller landskabelige værdier, skal kommunen 
desuden påse, at bevaringsværdierne ikke påvirkes væsentligt.  
Punktet svarer til anmeldeordeningens §10 nr. 4 stk. 4. 

6. Det anmeldte skal overholde afstandskrav som anført i husdyr-
bruglovens §§6-8.  

 

Ad 1. Erhvervsmæssig nødvendighed og tilknytningskrav 

Ansøgers oplysninger 

Den ansøgte bygning etableres ca. 20m fra den nærmeste staldbygning, 
der ligger øst for råvarehallen. 

I forhold til råvarehallen er det i ansøgningen oplyst, at bygningen skal 
bruges til oplag af soyakager, rapsskrå og en mindre mængde halm (ca. 
en uges forbrug), samt blandeplads i forbindelse med foderblandingen til 
dyrene på ejendommen. 

Oplagets størrelse vil svare til følgende: 

• ca. 120 ton rapskager 
• ca. 120 ton soyaskrå 
• løse stempler af halm fra ca. 10 halmbigballer den løse halm bru-

ges til strøelse i staldene med dybstrøelse (ca. 1 uges forbrug) 
 

4 Bekg. Nr. 2256 af 29. december 2020. Bekendtgørelse om godkendelse og tilla-
delse mv. af husdyrbrug, §10 stk. 2 og 4. 
5 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. LBK nr. 
520 af 1. maj 2019 
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Derudover skal der ved foderblanding kunne anvendes følgende redska-
ber: 

• foderblandevogn 
• traktor 
• gummiged 
• traktor med frontlæsser 

 
Det er oplyst, at for at have plads til at manøvrere rundt med maskinerne 
og samtidig have et oplag af råvarer, er det nødvendigt med en bygning 
af den ansøgte størrelse. Årsagen til valg af især ben-højden skyldes, at 
det skal være muligt at tippe råvarer af inde i bygningen og komme rundt 
med maskiner med frontlæssere. Desuden betyder indendørs brug af ma-
skiner, at det er nødvendigt med et stort ”rum” så udstødningsgasser hur-
tigt kan slippe væk. 
 
Ansøger oplyser desuden, at bygningen størrelsesmæssigt svarer til, 
hvad der må forventes af et husdyrbrug med ca. 750 årskøer. Endelig op-
lyses det, at placering af foderblanding i råvarehallen vil være en støv- og 
støjmæssig forbedring for de nærmeste omkringliggende naboer.  
 
Svendborg Kommunes vurdering 
Ejendommen på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg er en landbrugsejen-
dom jf. geodatastyrelsens matrikelregister. 
 
Bygningen etableres ca. 20m fra den nærmeste stald. Sammenholdt 
med, at den kombinerede maskinhal og råvarehal vil fremstå, som en del 
af den samlede godkendte bygningsmasse på ejendommen er det vores 
vurdering, at bygningen etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige 
bebyggelsesareal. 
 
I forhold til maskinhuset har Svendborg Kommune tidligere vurderet, at en 
maskinhal på ca. 1.500m2 er erhvervsmæssig nødvendigt for et husdyr-
brug af den størrelse, som der er meddelt godkendelse til. Det nu an-
søgte maskinhus er lidt mindre svarende til i alt 1.431 m2. Med det ud-
gangspunkt og sammenholdt med, at der ikke er andre bygninger til op-
bevaring af maskiner, fastholder vi vurderingen af, at maskinhallen er er-
hvervsmæssig nødvendig. 

VI kan konstatere, at der på ejendommen ikke er andre bygninger, der 
anvendes til opbevaring af foder og, at bygningen derudover sikrer en 
mere hensigtsmæssig arbejdsgang i forbindelse med blanding af foder. 
Råvarehallens størrelse afviger ikke væsentligt i forhold til husdyrbrugets 
øvrige bygninger, og det er vores vurdering, at omfanget af bygningen 
svarer til, hvad der må forventes at være behov for på et husdyrbrug med 
et samlet produktionsareal på 9.354m2. Svendborg Kommune vurderer 
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derfor, at råvarehallens anvendelse og omfang også er nødvendig for drif-
ten af husdyrbruget. 
 
Samlet vurderes det, at den kombinerede maskinhal og råvarehal er er-
hvervsmæssig nødvendig, og etableres i tilknytning til det eksisterende 
bebyggelsesareal, og at anmeldeordningens punkt 1 er opfyldt. 

Ad 2 og 6. Afstandskrav 

 

Område Afstandskrav Afstand 
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
rammedel fremtidigt byzone- eller sommer-
husområde (Gudbjerg) 

50m Ca. 4 km. 

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt 
til boligformål, blandet bolig- og erhvervsfor-
mål eller til offentige formål med henblik på 
bebeosel, institutioner, rekreative formål og 
lign. (Brændeskov, blandet bolig og erhverv) 

50m Ca. 1,7km 

Nabobeboelse 50m Ca. 200m 
Ammoniakfølsomme naturtyper jf. husdyr-
brugloven, som ligger indenfor internatio-
nale naturbeskyttelsesområder 

10m >10m 

Ammoniakfølsomme naturtyper jf. husdyr-
brugloven, som ligger udenfor internationale 
naturbeskyttelsesområder 

10m >10m 

Vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen 
vandforsyning 

25m Ca. 100m 

Vandforsyningsanlæg til almen vandforsy-
ning (Gudbjerg Vandværk) 

50m Ca. 4,5 km 

Vandløb (herunder dræn) og søer større 
end 100m2 15m >15m* 

Offentlig vej og privat fællesvej  15m Ca. 180m 
Levnedsmiddelvirksomhed 25m >25m 
Beboelse på samme ejendom 15m Ca. 70m 
Naboskel (Bøllemosevej 14) 30m Ca. 150m 

 
I forbindelse med godkendelse af husdyrbruget i maj 2019 er det oplyst, 
at der generelt er drænet i byggefeltet, hvilket kan betyde, at der ikke er 
15m mellem nyt byggeri og dræn. Det er samtidig oplyst, at hvor det er 
nødvendigt vil dræn blive lagt i faste rør eller omlagt, når der bygges. Der 
er i godkendelsen fastsat vilkår om, at inden byggeriet begyndes skal det 
dokumenteres, at afstandskravet til dræn kan overholdes.  
 
Du har desuden i forbindelse med denne anmeldelse bekræftet, at af-
standskravet til dræn vil blive overholdt. Sammenholdt med, at maskin-
hal/råvarehallen etableres indenfor det byggefelt, hvor husdyrbruget er 
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godkendt til at kunne udvides, er det vores vurdering, at det vil sikres, at 
afstandskravet til dræn overholdes for det anmeldte byggeri.  
 
Vi gør opmærksom på, at regulering af dræn f.eks. fastlæggelse i faste 
rør eller ændret placering kan være et forhold, der skal tillades efter vand-
løbsloven. 
 
Samlet er det Svendborg Kommunes vurdering at alle afstandskrav er 
overholdt, og at anmeldeordningens punkt 2 er opfyldt. 
 

Ad 3. Ændring i eksisterende terræn. 

Du har oplyst, at der ikke foretages terrænmæssige reguleringer større 
end +/- 1 m i forbindelse opførelsen af råvarehallen. 

Svendborg Kommune vurderer, at anmeldeordningens punkt. 3 er opfyldt. 

Ad 4. Bygningshøjden. 

Det er oplyst, at kiphøjden er ca. 9,9m. Bygningshøjden vil dermed være 
mindre end anmeldeordningens krav om maksimal højde på 12,5 m.   

Svendborg Kommune vurderer, at anmeldeordningens punkt. 4 er opfyldt. 

Ad 5. Udpegninger i kommuneplan 

Kulturhistorie 

Nærmeste fredede fortidsminder er placeret ca. 2,0 km nordøst for og 2,2 
km vest for husdyrbruget på Bøllemosevej 21, og er henholdsvis et vold-
sted fra middelalderen og en rundhøj fra oldtiden. Der er i området gjort 
enkelte kulturhistoriske fund. Der er i kommuneplanen ikke udpeget sær-
lige kulturmiljøer eller kulturarvsarealer i området, hvor husdyrbruget er 
placeret. 

Geologi 

Området, hvor husdyrbruget er placeret, ligger udenfor kommuneplanens 
udpegede geologiske interesseområder. 

 

Landskab 

Der er i forbindelse med godkendelsen fra 2019, foretaget en grundig vur-
dering af landskabspåvirkningen samt forholdet til kommuneplanlægnin-
gen og bygge- og beskyttelseslinjer. Der blev dengang meddelt godken-
delse til etablering af et nyt staldanlæg på i alt 5.376m2, med en maksimal 
højde på 11m og taghældning på 20 grader. Placeringen af det god-
kendte staldanlæg fremgår af det tidligere oversigtskort. Her fremgår det, 
at den nye stald er placeret vest for det eksisterende staldanlæg. Det nu 
anmeldte byggeri etableres også mod vest mellem den nye godkendte 
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stald og det eksisterende staldanlæg, dog er der tale om et væsentligt 
mindre byggeri, end det, der blev godkendt i 2019.  

På trods af forskellen i byggeriets størrelse er det Svendborg Kommunes 
vurdering, at landskabsvurderingen og vurderingen i forhold den fysiske 
planlægning samt bygge- og beskyttelseslinjer fra 2019 kan anvendes i 
en vurdering af det nu anmeldte byggeris påvirkning af landskabet.  

Vurdering af landskabspåvirkningen herunder Bygge- og beskyttelseslin-
jer samt fysisk planlægning i forhold til kommuneplanen fremgår af det ef-
terfølgende afsnit. Der er særligt under afsnittet om landskabspåvirknin-
gen foretaget tilføjelser i forhold til det konkret anmeldte byggeri. Teksten 
er markeret med rød. 

 

Uddrag fra vurdering af landskabspåvirkning mv. fra godkendelsen fra 
maj 2019. 

I henhold til Svendborg Kommunes kommuneplan-retningslinjer for er-
hvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri gælder det, at dette kan 
etableres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og under hensyn til 
landskabets skala, visuelle sammenhæng, terræn, eksisterende bevoks-
ning og karaktergivende strukturer. 
 
Nedenfor foretages en nærmere vurdering af følgende punkter: 

• Bygge- og beskyttelseslinjer 
• Fysisk planlægning i forhold til Svendborg Kommunes kommune-

plan 2017-29 
• Landskabsvurdering på baggrund af landskabskaraktermetoden 

 
Bygge- og beskyttelseslinjer og kommuneplantemaer 
Det ansøgte byggeri er placeret indenfor følgende bygge- og beskyttelses-
linjer og kommuneplantemaer, jf. Svendborg Kommunes Kommuneplan 
2017-29 (KP17): 
 
Særligt værdifulde landbrugsområder 
Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens område ”Særlig værdifulde 
landbrugsområder”. Der er tale om en positiv planlægning, som skal sikre, 
at de særligt værdifulde landbrugsområder så vidt muligt friholdes for andre 
aktiviteter, der kan give begrænsninger for jordbruget. Den miljømæssige 
regulering af landbruget er den samme indenfor og udenfor de særligt vær-
difulde landbrugsområder. 
 
Områder med særlige drikkevandsinteresser 
Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens område ”Område med sær-
lige drikkevandsinteresser (OSD)”. Der er i kommuneplanen fastsat ret-
ningslinjer for den overordnede beskyttelse af grundvandet herunder også 



 Side 13 af 

retningslinjer for indvinding af vand. I forbindelse med Svendborg Kommu-
nes behandling af ansøgers ansøgning om indvindingstilladelse vil det 
blive sikret, at kommuneplanens retningslinjer og gældende regler overhol-
des.  
 
Beskyttede diger 
Syd og øst for ejendommen i matrikelskel ligger der et beskyttet jorddige. 
Det ansøgte byggeri opføres i god afstand til de beskyttede diger.  
 
Råstofgrave 
Nabomatriklen 21a øst for ejendommen på Bøllemosevej 21 ligger indenfor 
Råstofplan for råstofgraveområde Højes Dong. Svendborg Kommune vur-
derer, at den ansøgte udvidelse og byggeri ikke forhindrer, at en fremtidig 
indvinding af råstoffer på nabomatriklen kan realiseres. 
 
Grønt Danmarkskort 
Cirka 40 m syd for ejendommen er der udlagt ”Grønt Danmarkskort - Po-
tentielle økologiske forbindelser”. Retningslinjer for området er, at naturind-
satsen skal prioriteres højt indenfor området, og at ændringer i arealanven-
delsen indenfor området ikke må forhindre, at der på et tidspunkt kan ska-
bes en økologisk forbindelse. Da det ansøgte byggeri ligger udenfor områ-
det Potentielle økologiske forbindelser, vurderer Svendborg Kommune, at 
det ansøgte ikke vil forhindre realisering af dette. 
 
Lavbunds- og vådområder 
Ca. 150 m nordvest for ejendommen er der udpeget et potentielt vådom-
råde. Det potentielle vådområde ligger i lavere kote end husdyrproduktio-
nen, og Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri og udvi-
delse ikke vil forhindre en fremtidig genskabelse af det naturlige vands-
tandsniveau i det potentielle vådområde Hønsemose/Stokkebæk.  
 
Skovbygge-linje 
Øst for og cirka 530m fra det nye anlæg er der udlagt en skovbyggelinje. 
Byggeriet er uden betydning for denne byggelinje. 
 
Ejendommen ligger langt fra øvrige bygge- og beskyttelseslinjer og kom-
muneplantemaer herunder også beskyttelseslinjer for mulige fortidsminder. 
 
Landskabsbeskrivelse 
Husdyrproduktionen på Bøllemosevej 21 ligger indenfor de to landskabs-
karakterområder Stokkebæk Ådal 11.M1 og Gudbjerg Dødislandskab 
10.M1, se kortudsnit nedenfor. Da kun en mindre del af ejendommen ligger 
indenfor det nordlige landskabsområde, og da selve etableringen af det 
nye byggeri foregår indenfor det sydlige landskabsområde Gudbjerg 
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Dødislandskab, foretages der alene en vurdering i forhold til dette land-
skabskarakterområde.  
 

 
Kortudsnit med placeringen af Bøllemosevej 21 i landskabsområderne 
Stokkebæk Ådal og Gudbjerg Dødislandskab. 
 
For landskabsområdet Gudbjerg Dødislandskab 10.M1 gælder, at karak-
terstyrken er ’Særligt karakteristisk’, tilstanden er ’God’, og det strategiske 
mål er ’Beskyt’. 
 
I det efterfølgende foretages der en nærmere beskrivelse af områdets land-
skabskarakterer og vurdering af projektets indflydelse i forhold til landska-
bets kapacitet, jf. Svendborg Kommuneplan 2017-29. 
 
Vurdering af landskabsforholdene efter Landskabskaraktermetoden: 
Ejendommen ligger i den østlige del af det bakkede landskabsområde Gud-
bjerg Dødislandskab. Området er et småskala jordbrugslandskab med 
mange husmandssteder og smågårde primært placeret langs vejene, samt 
bevoksede diger og levende hegn, bevoksning omkring bebyggelse og om-
kring lavninger i terrænet. Derved skabes der små transparente til lukkede 
landskabsrum som overordnet set afgrænses af områdets mange store 
skovområder. 
 
Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede til bakkede terræn 
med store sammenhængende skovområder, tætte hegnsstrukturer og 
spredt bevoksning omkring lavninger og i tilknytning til bebyggelsen. 
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Arealanvendelsen er en mosaik af intensivt dyrkede marker, og områder 
med hobbypræget drift, med bl.a. hestehold med små græssede markfel-
ter.  
 
Skovene danner de overordnede landskabsrum og levende hegn inddeler 
landskabet i små landskabsrum. Den megen bevoksning omkring lavninger 
og bebyggelsen gør de rumlige afgrænsninger skiftevis lukkede, transpa-
rente, lige og bugtede. Skov-randene opleves kun som markante rander 
helt tæt på. Området fremstår roligt og afdæmpet både visuelt og støjmæs-
sigt. 
 
De karaktergivende elementer i denne del af landskabsområdet, fremstår 
særligt tydeligt og intakte, og dette landskabs karakterstyrke vurderes der-
for at være særligt karakteristisk (10.K1). 
 
I den nordlige del af karakterområdet, hvor Bøllemosevej 21 ligger vurde-
res områdets tilstand at være god, og de karaktergivende strukturer frem-
står intakte og i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Generelt for land-
skabsområdet gælder, at terrænet er sårbart overfor tiltag som vil sløre 
muligheden for at opleve det bølgede terræn. Områdets lille skala gør det 
sårbart over store elementer, som ikke kan indpasses i områdets eksiste-
rende skala og dermed potentielt komme til at dominere området. 
 
For landskabsområdet Gudbjerg Dødislandskab 10.M1 gælder det, at ka-
rakterstyrken er ’Særligt karakteristisk’, tilstanden er ’God’, og det strategi-
ske mål er ’Beskyt’.  
 
Kommuneplanens retningslinjer for landskaber som skal beskyttes, er føl-
gende: 
 
•Der kan alene ske etablering, udvidelse eller ændringer af byggeri og tek-
niske anlæg, som påvirker landskabet i ganske ubetydeligt omfang, og kun 
såfremt landskabets karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder 
ikke tilsidesættes. Der kan i mindre omfang tages særligt hensyn til udvik-
lingsmulighederne på de små øer. 
 
•Hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn nødvendiggør, at der tillades 
etablering, udvidelser eller ændringer af byggeri eller tekniske anlæg eller 
der sker ændret arealanvendelse, som forringer landskabets karakter og 
særlige visuelle oplevelsesmuligheder, skal der i tilladelsen stilles krav om 
erstatningsområder eller særlige tiltag, der sikrer, at de landskabelige vær-
dier samlet set fastholdes eller forbedres. 
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•Der kan alene ske ændret arealanvendelse, som ikke nedtoner områdets 
landskabelige værdier. Der kan i mindre omfang tages særligt hensyn til 
udviklingsmulighederne på de små øer. 
 
•Ikke erhvervsmæssigt landbrugsbyggeri, som er omfattet af husdyrgod-
kendelsesloven, og erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri kan 
etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse under hensyn til landska-
bets skala, visuelle sammenhæng, terræn, eksisterende bevoksning og ka-
raktergivende strukturer. 
 
•Landskaber, der er uforstyrret af tekniske anlæg og støj, skal tillægges 
særlig værdi. 
 
•Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af gældende kommuneplan 
kan realiseres under hensyn til landskabsinteresser. 
 
•Ved etablering, udvidelser eller ændringer af byggeri og tekniske anlæg 
eller ændret arealanvendelse skal der ske en tilpasning i forhold til land-
skabets skala, visuelle sammenhæng, terræn, eksisterende bevoksning og 
karaktergivende strukturer. 
 
Det ansøgte landbrugsbyggeri på Bøllemosevej 21 er omfattet af retnings-
linjen, der er markeret med kursiv i den foregående tekst. 
 
Samlet vurdering 
 
Ejendommen Bøllemosevej 21 ligger for enden af den blinde vej Bøllemo-
sevej, se foto nedenfor.  
 

 
Foto af Bøllemosevej 21, set fra den blinde vej Bøllemosevej. Taget den 
26/2-18. 
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Husdyrproduktionens driftsbygninger ligger lavt i terrænet, på kanten af det 
kuperede landskabsområde Gudbjerg Dødislandskab, der støder op til det 
tidligere moseområde Bøllemosen (landskabsområde Stokkebæk Ådal). 
Set fra den nærmeste vej, Bankevej, kan ejendommen kun lige anes bag 
det bakkede terræn, og sløres yderligere af det levende hegn i skel, se det 
efterfølgende foto.  
 
 

 
Bøllemosevej 21, set fra det højeste sted på Bankevej. Foto taget 26/1-18. 
 
 
I forbindelse med den anden offentlige høring er der indkommet bemærk-
ninger om, at der mangler fotos fra vest, da det ansøgte byggeri placeres 
mod vest i forhold til det eksisterende staldanlæg. Den kombinerede ma-
skinhal og råvarehal placeres også mod vest i forhold til det eksisterende 
staldanlæg. Det anmeldte byggeri er dog væsentligt mindre og etableres 
tættere på det eksisterende byggeri end det staldanlæg, der er meddelt 
godkendelse til i 2019.   
 
Som opfølgning på disse bemærkninger har Svendborg Kommune supple-
ret ovenstående beskrivelse af det eksisterende og fremtidige staldanlæg 
og fremtoningen i landskabet med foto taget fra syd, vest og nord for det 
eksisterende staldanlæg – de samlede fotos fremgår af bilag 10 bilag er 
også vedlagt denne afgørelse. Svendborg Kommune gør opmærksom på, 
at der udelukkende er tale om digitale billeder, der viser omgivelserne, og 
det eksisterende byggeri, som det ser ud på tidspunktet for meddelelsen af 
denne godkendelse. 
 
Betragtes de supplerende fotos er det Svendborg Kommunes vurdering, at 
anlæggets placering i terrænet og de eksisterende hegn/skovområder be-
tyder, at det ikke vil være muligt at se det ansøgte staldanlæg, når anlæg-
get betragtes fra syd og nordøst. Det samme gør sig gældende, når an-
lægget betragtes fra vest – den sydligste del af Bøllemosen. Fra den 
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nordligste del af Bøllemosen (Fotopunkt 4 jf. bilag 10) samt Hønsehavevej 
(Fotopunkt 5 jf. bilag 10) er det muligt at se det eksisterende staldanlæg – 
den mest fremtrædende bygning på disse fotos er halmladen – det an-
meldte maskinhus og råvarehal placeres nord for halmladen, og det vil der-
for fremover være denne bygning, der kan ses fra den pågældende posi-
tion. Det nye staldanlæg placeres vest for halmladen, og det vil derfor også 
være muligt at se denne bygning fra de pågældende vinkler. 
 
Det ansøgte byggeri etableres lavt i terrænet i tilknytning til et i forvejen 
stort anlæg, og er i samme størrelses- og skalaforhold. Den samlede byg-
ningsmasse vil fremtræde samlet og med et roligt udtryk. Placeringen af 
maskinhuset og råvarehallen mellem den nye stald og det eksisterende 
staldanlæg vil yderligere forstærke oplevelsen af, at bygningsmassen vil 
fremstå samlet og med et roligt udtryk.  Det er derfor Svendborg Kommu-
nes vurdering, at det samlede anlæg inklusiv det anmeldte byggeri ikke vil 
fremtræde dominerende i landskabet. Der er endvidere i godkendelsen fra 
2019 fastsat vilkår om etablering af beplantning omkring det samlede stald-
anlæg. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering og ud fra, at du har oplyst, at  
det anmeldte byggeri etableres i samme materialer, farver mv. som det ek-
sisterende byggeri er det Svendborg Kommunes vurdering, at det sikres, 
at kommuneplanens retningslinjer efterleves, idet det ansøgte byggeri 
etableres under hensyn til skala, terræn, visuelle sammenhæng og den ek-
sisterende og fremtidige bevoksning. Endvidere er byggeriet søgt harmo-
niseret med ejendommens resterende bygninger – og anlægget fremstår 
som en samlet helhed. Samlet vurderer Svendborg Kommunes, at der ikke 
vil ske en væsentlig påvirkning af landskabet eller kulturmiljøer som følge 
af etablering af det kombinerede maskinhus og råvarehal. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at anmeldeordningens punkt. 4 stk. 4 er 
opfyldt ( - angivet som punkt 5 tidligere i denne afgørelse). 

 
Miljø 
Da størstedelen af foderhåndteringen flyttes ind i råvarehallen vil dette 
have en positiv effekt i forhold til eventuelle gener fra støj og støv. 

Samlet konklusion 

Svendborg Kommune vurderer, at opførelse af den anmeldte kombine-
rede maskinhus og råvarehal som beskrevet opfylder anmeldeordningens 
betingelser og øvrige krav til placeringen. Kommunen vurderer derfor, at 
etableringen af det anmeldte byggeri kan gennemføres uden godken-
delse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a. 
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Bilag 10 - Fotos fra område omkring Bøllemo-
sevej 21 – fra miljøgodkendelse fra maj 2019. 
 
Oversigtskort med fotostandpunkter – blå cirkel angiver placeringen af 
Bøllemosevej 21. Placeringen af fotostandpunkterne er omtrentlige. 

 
 
Herefter følger fotos fra de markerede fotostandpunkter. Placeringen af 
staldanlægget på Bøllemosevej 21 er markeret med en blå pil – på en del 
af billederne er det ikke muligt at se staldanlægget, og placeringen er her 
skønnet. 
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Fotopunkt 1 Bøllemosen 6 – 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have.  
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Foto punkt 2 Bøllemosevej 16 - 23. maj 2019 
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Fotopunkt 3 Bøllemosen 20 - 23. maj 2019 
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Foto punkt 4 Bøllemosen 20 - 23. maj 2019 
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Fotopunkt 5 Hønsehavevej 14 - 23. maj 2019 
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Fotopunkt 6 Ryttergårdsvej 5 - 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have. 
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Fotopunkt 7 Mellemvej - 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have. 
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Fotopunkt 8 Bøllemosevej 21 – 26. februar 2018 

 
Fotopunkt 8a Bankevej – 26. januar 2018 
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Fotopunkt 9 Løkkevej efter Bankevej - 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have.  
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Fotopunkt 10 Løkkevej - 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have.  
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Fotopunkt 11 Høje Dong 18 - 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have.  
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Fotopunkt 12 Høje Dong 12/Bøllemosen – hus på billede er Bøllemosen 
nr. 8 - 23. maj 2019 

 
Det er ikke muligt at se husdyrbruget på Bøllemosevej 21 fra denne posi-
tion. Den blå pil markerer her den placering, som husdyrproduktionen 
skønnes at have. 
 

Bøllemosen 8 


