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Afgørelse om etablering af en lagerbygning og fortank  
 
Svendborg Kommune har d. 18. marts 2016 modtaget en anmeldelse om 
etablering af en lagerbygning på 162m2 og en fortank på i alt 500m3 på 
ejendommen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
 
Anmeldelserne er indsendt efter §27 og §29  i bekendtgørelse om tilladel-
se og godkendelse mv. af husdyrbrug1.    
 
Vi skal med denne afgørelse vurdere, om ændringen kræver godkendelse 
efter husdyrlovens § 122. 
 
Der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget en 
partshøring af de to nærmeste naboer. Der er ikke indkommet bemærk-

ninger fra naboerne i høringsperioden.  
 

Afgørelse 
 
Svendborg Kommune meddeler hermed efter §27 og §29 i husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsen1, at etablering af følgende byggeri:  
 

- Fortank på 500m3 og 
- Lagerbygning på 162m2   

 

ikke kræver godkendelse efter husdyrlovens § 12
1
. 

 
Vi gør samtidig opmærksom på, at Svendborg Kommune i henhold til 
bekendtgørelsens §38 stk. 5 har besluttet at fravige kravet om afskær-
mende beplantning omkring fortanken.  
 
                                                
1 Bek. 44 af 11. januar  2016. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af hus-

dyrbrug. 
2 LBK nr. 0442 af 13. maj 2016. Bekendtgørelse om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer 
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Vi skal samtidig informere om, at en afgørelse på grundlag af en anmel-
delse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen 
er meddelt.  Samtidig bortfalder den del af en anmeldelse, der ikke har 
været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Der er i vedlagte bilag 1 udarbejdet en redegørelse, der begrunder 
Svendborg kommunes afgørelse. Bilag 2 viser en oversigt over det an-
meldte byggeri.  
 
Klagevejledning. 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. 
Du kan finde godkendelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside 
www.svendborg.dk, og klagefristen er dermed tirsdag d. 9. august 
2016 
 
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 
www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside. 
 
Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med beta-
lingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svend-
borg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklage-
nævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os. 
 
Venlig hilsen 

 
 
 
 

Lene Juncher Lind 
Biolog 
 
Dir.tlf. 6223 3424 
Lene.lind@svendborg.dk 
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Kopimodtagere: 
 
Organisationer, styrelser mv. 
 

• Naturstyrelsen, mail: nst@nst.dk; svana@svana.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, mail: dn@dn.dk 

 
Parter: 
 

• Torben Birkholm og Ulla Schapiro, Bankevej 4, 5892 Gudbjerg 
• Frans Persson, Bøllemosevej 14, 5892 Gudbjerg 
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Bilag 1 
 
Svendborg Kommune har i november 2009 meddelt miljøgodkendelse til 
en udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Bøllemosevej 21, 
5892 Gudbjerg. Miljøgodkendelsen er stadfæstet af Natur- og Miljøklage-
nævnet d. 14. februar 2012. Der er d. 1. september 2015 meddelt tillæg til 
den eksisterende miljøgodkendelse. 
 
Den 18. marts 2016 har du - via din konsulent – indsendt en anmeldelse 
om etablering af en lagerbygning på 162m2 og en fortank på i alt 500m3. 
Lagerbygningen skal anvendes til opbevaring af sækkevarer (- frø, gød-
ning, kalk, mineraler, kraftfoder mv.), og bygningen placeres mod syd og i 
forlængelse af den eksisterende vestlige staldbygning. Fortanken place-
res mellem foderbordet og den eksisterende nordøstlige gyllebeholder. 
Placeringen af lagerbygning og fortank fremgår af bilag 2. 
 
I det indsendte materiale er redegjort for de miljømæssige ændringer for 
så vidt angår placering, afstandskrav, størrelse, byggematerialer, ter-
rænændring i henhold til rammerne af anmeldeordningen3.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af lagerbygning og fortank 
kan omfattes af anmeldeordningens §27 og §29. 
 
Der skal efterfølgende foretages en vurdering af, om opførelsen vil kræve 
godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.  
 
  

                                                
3 §31 i Bek. 44 af 11. januar  2016. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug. 
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Vurdering i henhold til anmeldeordningens §27 
(Etablering af lagerbygning) 
 
Ansøger har søgt om at forøge det eksisterende sækkevarelager, der 
ligger i den sydlige ende af kostalden mod vest – jf. bilag 2. Lagerets di-
mensioner er følgende: 
 
Længde: 8,5m 
Bredde: 19m 
Sidehøjde: 4 m 
Taghældning: 22 grader 
Kiphøjde: 7m 
 
Samlet etableres der en tilbygning på 162 m2. Det er desuden oplyst, at 
bygningen etableres i samme materialer og farver, som den eksisterende 
bygning, som lageret placeres i forlængelse af. 
 
I forhold til etableringen af lagerbygningen skal følgende parametre indgå 
i vurderingen efter anmeldeordningens § 27: 
 

1. Om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften 
2. Om byggeriet etableres i tilknytning til de nuværende bebyg-

gelsesarealer på ejendommen. 
3. At byggeriet ikke kan være til skade for miljøet herunder, at de 

landskabelige værdier ikke tilsidesættes. 
4. At naboer ikke påvirkes væsentligt af byggeriet 

 
Ad 1. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
Ansøger har redegjort for, at der på grund af den forestående udvidelse 
af husdyrbruget er nødvendigt med en større kapacitet til sækkevarer. 
Sækkevarer opbevares på ansøgningstidspunktet i den sydlige ende af 
kostalden længst mod vest. 
 
Svendborg Kommune har i 2009 meddelt miljøgodkendelse til en større 
udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen. Denne udvidelse er un-
der gennemførelse, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at der vil 
være behov for en større opbevaring af sækkevarer. Derfor vurderer 
kommunen, at etablering/udvidelse af en lagerbygning er erhvervsmæs-
sigt nødvendigt. 
 
Ad 2. Tilknytning til eksisterende bebyggelsesareal 
Lageret til opbevaring af sækkevarer placeres i direkte forlængelse af den 
eksisterende kostald længst mod vest, og det er dermed Svendborg 
Kommunes vurdering, at lagerbygningen etableres i tilknytning til de eksi-
sterende driftsbygninger. 
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Ad 3. Miljø- og Landskabspåvirkning  
Husdyrproduktionen på Bøllemosevej 21 er placeret indenfor et område, 
der i kommuneplanen er udlagt som områder til lokalisering af større hus-
dyrbrug. Det betyder overordnet, at området bør friholdes for anden plan-
lægning af aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger 
for eksisterende eller nye husdyrbrug. Husdyrproduktioner indenfor om-
rådet er dog omfattet af og skal overholde gældende planlægning og lov-
givning for husdyrproduktioner. 
 
Det fremgår af Kommuneplanen 2013-2025, at anlægget på Bøllemose-
vej 21 er placeret indenfor landskabsområdet ”Stokkebæk Ådal” og inden-
for delområdet 11.M1 – hvor der kan etableres byggeri under tilpasning til 
landskabet. 
 
Kommuneplanens retningslinier for erhvervsmæssigt nødvendigt land-
brugsbyggeri er, at dette kan etableres i tilknytning til den eksisterende 
bebyggelse og under hensyn til landskabets skala, visuelle sammen-
hæng, terræn, eksisterende bevoksning og karaktergivende strukturer. 
 
Der er i forbindelse med de miljøgodkendelser, der er meddelt i november 
2009 og september 2015 gennemført en omfattende vurdering af det 
samlede anlægs landskabelige påvirkning. I relation hertil er der fastsat 
krav om etablering af beplantning. Denne beplantning er etableret. 
 
Svendborg Kommunes vurderer, at der er tale om en relativ begrænset 
tilbygning sammenholdt med det samlede bestående bygningskompleks. 
Da lagerbygningen yderligere etableres i tilknytning til og er afskærmet af 
de eksisterende driftsbygninger, og der allerede er etableret beplantning 
omkring en stor del af ejendommen, vurderer Svendborg Kommune, at 
byggeriet ikke vil påvirke landskabet væsentligt. 
 
Endelig er det Svendborg Kommunes vurdering, at etablering af en lager-
bygning til sækkevære ikke vil medføre væsentlige ændringer i støj-, 
støv- eller lugtemissionen fra anlægget. Lagerbygningen vurderes derfor 
heller ikke, at ville medføre en væsentlig miljøpåvirkning. 
 
Svendborg Kommune gør opmærksom på, at udledning af en større 
mængde tagvand skal håndteres i eventuel udledningstilladelse. 
 
Ad 4. Påvirkning af naboer 
Afstanden fra den anmeldte lagerbygning til de nærmeste naboer mod 
nordøst (Bøllemosevej 14) og mod sydøst (Bankevej 4) er henholdsvis 
ca. 170m og 290m.  
 
Med baggrund i afstanden til de nærmeste naboer, placering af bygnin-
gen, og den sandsynlige meget begrænsede miljøpåvirkning vurderer 
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Svendborg Kommune samlet, at ingen naboer vil påvirkes væsentligt ved 
etablering af den anmeldte lagerbygning.  
 
Vurdering i henhold til anmeldeordningen § 29  
(Etablering af en fortank) 
 
Ansøger ønsker at etablere en 500m3 stor fortank, med følgende dimen-
sioner: 
 
Diameter: 13 m 
Søjlehøjde: 4 m 
Elementhøjde over terræn: 1 m 
 
Det er oplyst, at fortanken overdækkes med PVC-dug eller betonlåg. 
 
I forhold til etableringen af fortanken, skal følgende parametre indgå i 
vurderingen i henhold til anmeldeordningens § 29: 

 
1. Beholderen er ikke større end 4000m3 
2. Om beholderen er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften 
3. Om beholderen ligger i umiddelbar tilknytning til nuværende 

bebyggelsesarealer på ejendommen. 
4. Afstandskrav til naboer og naturområder 
5. Typen af byggematerialer 
6. Kan etableringen ske uden væsentlige ændringer i eksisteren-

de terræn 
7. Højde på beholderkant i forhold til det eksisterende terræn og 

omkringliggende bygninger. 
8. Om der etableres afskærmende beplantning omkring plansilo-

en senest 31. december året efter etableringen. 
 
Ad 1. Volumen er ikke større end 4.000m3 

Fortanken vil etableres med et samlet volumen på 500m3, og er størrel-
sesmæssigt dermed væsentligt mindre end den fastsatte grænse på 
4.000 m3.  
 
Fortanken overholder dermed anmeldeordningens krav til størrelse jf. §29 
stk.1.  
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Ad 2. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
Svendborg Kommune har i 2009 meddelt miljøgodkendelse til en større 
udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen. Der er i september 2015 
meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen fra 2009.  
 
I miljøgodkendelserne er der foretaget en vurdering af opbevaringskapa-
citeten på ejendommen. Samlet er det vurderet, at med de eksisterende 
og planlagte gyllebeholdere vil der være tilstrækkelig opbevaringskapaci-
tet på ansøgers egne ejendomme svarende til 9 måneder. Dermed opfyl-
des det anbefalede niveau for opbevaringskapacitet præcist. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at tanken skal anvendes som buffertank 
mellem staldanlægget og den eksisterende gyllebeholder mod nordøst 
og, at tanken bidrager til at øge den samlede opbevaringskapacitet på 
ejendommen. Derfor betragtes fortanken som et erhvervsmæssigt nød-
vendigt byggeri jf. anmeldeordningens §29 stk. 2 
 
Ad 3. Tilknytning til eksisterende byggeri 
Fortanken placeres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende kostald 
mod øst og den nordøstlige gyllebeholder jf. bilag 2. 
 
Kravet om tilknytning til det eksisterende byggeri er dermed opfyldt med 
den anmeldte placering jf. anmeldeordningens §29 stk. 2. 
 
Ad 4. Afstandskrav 
Ifølge anmeldeordningens §38 stk. 2, skal afstandskravene i husdyrlo-
vens §8 overholdes ved etablering af fortanken. Afstandskrav og opmålte 
afstande fremgår af den efterfølgende tabel: 
 
Afstandskrav i forhold til §8, stk. 14.: 
Afstand fra den anmeldte plansilo Minimum 

krav (m) 
Målt afstand 

(m) 
Afstand til nærmeste enkelt vandindvin-
dingsanlæg 

25 > 25 

Afstand til nærmeste fælles vandindvin-
dingsanlæg  

50 >50 

Afstand til nærmeste vandløb (herunder 
dræn) og søer 

15 <15 

Afstand til nærmeste offentlig vej og pri-
vat fællesvej 

15 65 

Afstand til nærmeste levnedsmiddelvirk-
somhed 

25 > 25 

Afstand til nærmeste naboskel 30 65 
Afstand til beboelse på samme ejendom 15 135 

                                                
4 LBK nr. 0442 af 13. maj 2016. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af 

husdyrbrug (husdyrloven).  
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Dræn 

Det efterfølgende kortbilag viser placeringen af hoveddrænene i området 
omkring ejendommen. Heraf fremgår det, at der er dræn placeret indenfor 
15m fra den anmeldte fortank. Ansøger har oplyst, at disse dræn er lagt 
eller lægges i faste rør, så afstandskravet til dræn kan overholdes. 
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Desuden skal afstandskravene i forhold til §295, stk. 3 overholdes. Den 
efterfølgende tabel angiver lovgivningens afstandskrav, og afstanden til 
de forskellige områder mv.. 
 

Afstand fra den anmeldte plansilo Minimum krav 
(m) 

Målt afstand 
(m) 

Beboelsesbygning på ejendom uden 
landbrugspligt i samlet bebyggelse i 
landzone (ikke ejet af driftsherren) 
Boliger i Brændeskov 

300 Ca. 1.900 

Eksisterende eller ifølge kommunepla-
nens rammedel fremtidig byzone eller 
sommerhusområde 
Byzoneområde ved Gudbjerg. 

300 3.800 

Lokalplanlagte områder i landzone ud-
lagt til blandet bolig og erhverv eller of-
fentlige formål til beboelse, institutioner, 
rekreative formål og lignende. Område 

sydøst for ejendommen Lokalplan nr. 

553 Boliger på storgrundsparceller, 

Brændeskov, Svendborg 

300 1.700 

Beboelse på nærmeste naboejendom 
uden landbrugspligt, som ikke ejes af 
driftsherren. Bøllemosevej 14 

100 100m 

• Naturområder omfattet af §7 stk. 1 i 
Husdyrloven6, 

• andre ammoniakfølsomme naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for 
internationale beskyttelsesområder,og 

• Heder, moser og overdrev, der er be-
skyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven7,  

• Ammoniakfølsom skov jf. godkendel-
sesbekendtgørelsens bilag 38 

1009 >230 

 
På baggrund af ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at opførel-
sen af fortanken kan overholde anmeldeordningens afstandskrav jf. §29 
stk. 3 og 4.  
                                                
5 Bek. 44 af 11. januar 2016, Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af hus-

dyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 

6 LBK nr. 0442 af 13. maj 2016. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af 

husdyrbrug (husdyrloven). 

7 LBK nr. 1578 af8. december 2015, Lov om naturbeskyttelse 

8 Bek. 44 af 11. januar 2016, Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af hus-

dyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 

9 Fortanken er etableret med fast overdækning, og anmeldeordningens §29 stk. 4 finder 

derfor anvendelse. Det betyder, at det generelle afstandskrav ændres fra 300m til 100m. 
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Ad 5. Materialevalg 
Ifølge anmeldeordningen skal fortanken etableres i sædvanlige byggema-
terialer med ikke reflekterende overflader. 
 
Det er oplyst, at fortanken etableres i sædvanlige byggematerialer og i 
ikke reflekterende overflader. Det er dermed Svendborg Kommunes vur-
dering, at anmeldeordningens §29 stk. 4 nr. 1 overholdes. 
 
Ad 6. Terrænændring 
Ifølge anmeldeordningens bestemmelser må etableringen af fortanken 
ikke medføre væsentlige ændringer i det eksisterende terræn.  
 
Fortanken etableres mellem eksisterende driftsbygninger, og Svendborg 
Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for terrænændringer. An-
meldeordningens §29 stk. 4 nr. 2 overholdes dermed. 
 
Ad 7. Kant på støttemur 
Kanten på fortanken må ikke opføres mere end 3m over eksisterende 
terræn, medmindre pladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygnin-
ger og anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden 
på den laveste eksisterende bygning. 
 
Ansøger har oplyst, at fortankens elementhøjde over terræn vil være 1m. 
Anmeldeordningens §29 stk. 4 nr. 3 overholdes dermed. 
 
Ad 8. Afskærmende beplantning omkring pladsen. 
Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der senest den 31. de-
cember året efter etableringen af plansiloen etableres afskærmende be-
plantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af 
løvtræarter og buske, der er naturligt hjemhørende i området, og beplant-
ningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel 
gentilplantning. 
 
Ifølge anmeldeordningens §38 stk. 5, kan kommunen på baggrund af en 
vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige 
kravet om afskærmende beplantning jf. anmeldeordningens §29 stk. 5 nr. 
4. 
 
Ansøger har søgt om, at der ikke etableres beplantning omkring den an-
meldte fortank. Ansøger oplyser, at da der er tale om en mindre beholder 
med en højde på 1 meter over terræn er det ikke nødvendigt med be-
plantning. Derudover angiver ansøger, at det østlige naturlige hegn vil 
afskærme for beholderen. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at der er tale om et mindre byggeri, der 
ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af det omgivende landskab. 
Desuden er kommunen enig i, at det naturlige hegn mod øst vil afskærme 
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for beholderen. På baggrund af dette vurderer Svendborg Kommune, at 
ansøgningen om ikke at etablere beplantning omkring fortanken kan imø-
dekommes.  
 
Andre forhold gældende for etablering af lagerbyg-
ning og fortank.  
 
Ifølge anmeldeordningens §38 stk. 2, skal kommunen udover de fastsatte 
krav sikre, at det anmeldte byggeri ikke er i strid med beskyttelsen af fre-
dede områder, beskyttelseslinier eller områder, der i kommuneplanen er 
udpeget med landskabelige værdier, naturbeskyttelsesinteresser, værdi-
fulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. 
 
Den anmeldte lagerbygning og fortank er placeret udenfor fredede områ-
der, beskyttelseslinier, værdifulde kulturmiljøer, nationale geologiske inte-
resseområder. 
 
Byggeriet etableres indenfor landskabsområdet Gudbjerg dødislandskab 
indenfor området 10.M1. Der er for alle kommunens landskabsområder 
udarbejdet en landskabskarakteranalyse. 
 
Ifølge denne analyse er landskabsområdets tilstand god og det er vurde-
ret, at styrken af landskabets karakter er særlig karakteristisk. Ifølge 
kommuneplanens bestemmelser er der strategiske mål, at landskabet 
skal beskyttes jf. følgende uddrag fra kommuneplanen: 
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Svendborg Kommune vurderer, at følgende retningslinier i kommunepla-
nen er relevante for det anmeldte byggeris placering indenfor et land-
skabsområde, der skal beskyttes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svendborg Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri etableres i til-
knytning til de eksisterende driftsbygninger mv. på ejendommen Bøllemo-
sevej 21. Der er endvidere i miljøgodkendelsen fra 2009 foretaget en 
samlet vurdering af det dengang ansøgte byggeris landskabspåvirkning.  
 
Der er i den sammenhæng foretaget en landskabsvurdering ud fra land-
skabskarakteranalysens principper. Derudover er der foretaget en visuali-
sering af byggeriet. Det blev dengang vurderet, at byggeriet kunne etable-
res under forudsætning af, at der bla. blev etableret en stedse vedlige-
holdt beplantning omkring hele byggeriet.  
 
Beplantningen er etableret, og sammen med den eksisterende byg-
ningsmasse vil denne have en afskærmende virkning i forhold til både 
fortank og lagerbygning. Desuden er det  Svendborg Kommunes vurde-
ring, at sammenholdt med det miljøgodkendte byggeri er det anmeldte 
byggeri – både lagerbygning og fortank - størrelsesmæssigt relativt be-
grænset.   
 
Med den baggrund vurderer Svendborg Kommune at etableringen sker 
under hensyn til landskabets skala, visuelle sammenhænge, karaktergi-
vende strukturer mv. og på en sådan måde, at der ikke er tale om en væ-
sentlig landskabspåvirkning, og etableringen kan derfor finde sted i over-
ensstemmelse med kommuneplanens retningslinier. 
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Høring af naboer  
Der har i forbindelse med anmeldelsen af lagerbygningen og fortanken 
være foretaget en partshøring af de to nærmeste naboer mod henholds-
vis syd og nordøst for ejendommen (- Bankevej 4 og Bøllemosevej 14). 
 
Svendborg Kommune har ikke modtaget høringssvar fra ejerne af disse 
ejendomme.  
 
Samlet konklusion 
Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af en fortank og lager-
bygning er i overensstemmelse med anmeldeordningens krav, og at det 
anmeldte byggeri kan etableres uden godkendelse efter husdyrlovens 
§12.  
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Bilag 2 Oversigtskort med placering af lagerbygning og fortank 
 

 


