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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af plansilo på Tryggelev 70, 

5932 Humble CVR. Nr. 71917711 

 

Langeland Kommune har den 9. maj 2022 modtaget en anmeldelse, med skemanummer 

234743 i husdyrgodkendelse.dk om ændring af husdyrproduktion på ejendommen Tryggelev 

70, 5932 Humble. 

Anmeldelsen omhandler opførelse af en plansilo med en størrelse på 40x19,6 meter.  

 

Vi skal vurdere om ændringen kræver godkendelse efter husdyrbrugslovens §16a eller tilladelse 

efter §16b. 

 

Det tilladte dyrehold på husdyrbruget er anmeldt i 2011 efter anmelderordningen § 19 

vedrørende skift mellem dyretyper uden samtidig ændring i staldanlægget. 

 

Det er, i forbindelse med behandling af ansøgningen, blevet foretaget parthøringer. Der er ikke 

indkommet høringssvar fra naboer. 

 

Afgørelse 

 

Langeland Kommune vurderer hermed, at en ændring i husdyrbruget ikke kræver godkendelse 

efter husdyrbrugslovens §16a eller tilladelse efter §16b jf. 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §20, da kriterierne i §11 er opfyldt. Plansiloen kan 

etableres efter anmelderordningen. 

Afgørelsen er gældende fra meddelelsestidspunktet.  

 

 

Ibrugtagning og bortfald 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år jf. 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §53.  

 

Der er i vedlagte bilag 1 udarbejdet en redegørelse, som begrunder vores afgørelse. 
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Klagevejledning 

 

Afgørelsen kan påklages jf. husdyrbruglovens §76, til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger og gælder fra den dag afgørelsen er meddelt, jf. husdyrbruglovens §79.  

 

En eventuel klage indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.borger.dk, 

naevneneshus.dk eller www.virk.dk 

 

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagegebyret er for privatpersoner 900 kr., for 

virksomheder og organisationer er det 1.800 kr.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet 

via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

 

En anmodning om fritagelse for brug af klageportalen, skal sendes til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

Du skal give besked til Langeland Kommune via mail, telefon eller brev, når du ansøger om at 

blive fritaget for brug af Klageportalen. 

For yderligere information se:https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/vejledning/  

 

 

Offentliggørelse af afgørelsen 

Afgørelsen offentliggøres den 15. juli 2022 på kommunens hjemmeside og klagefristen er 

dermed 22. august 2022 kl. kl. 23.59.  

 

Søgsmål 

 

Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, 

afgørelsen. 

 

 

Hvis der er spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

Sandra Kirk Møller 

Miljøsagsbehandler Natur og Miljø 

Teknik og Miljø 

 

Tlf.: 63 51 60 40 / 21 52 44 68 

Email: sankml@langelandkommune.dk 
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Kopimodtagere: 

 

• Parter/orienterede naboer 

• Ansøger/Ejer: Svend Erik Kruse, Tryggelev 70, 5932 Humble  

• Konsulent: Max Jakobsen Miljørådgivning, mjb@maxjakobsen.eu 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dn@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen Langeland dnlangeland-sager@dn.dk 
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Bilag 1: Beskrivelse af projektet 

 

Den 9. maj 2022 har ansøger via konsulent Max Jakobsen Miljørådgivning ansøgt om opførelse 

af en plansilo.  

Langeland Kommune har vurderet anmeldelsen efter de oplysninger, som er blevet indsendt 

den 9. maj 2022 samt de supplerende oplysninger som er modtaget fra konsulent Max 

Jakobsen den 7. juni og 29. juni 2022. 

 

Plansiloen placeres, som det fremgår af Figur 1 

 

 
Figur 1: Oversigtskort modtaget af konsulent 

 

 

 

Supplerende oplysninger 

 

Ansøgers konsulent har via mail sendt oplysningerne om, hvorfor plansiloen er 

erhvervsmæssigt nødvendig.  

Det beskrives, at der produceres 35-40 ha. majs om året, som foder til køerne. De gamle 

plansiloer skal anvendes til henholdsvis, Hp pulp, græs og lucerne. Til opbevaring af majs er der 

behov for 2435m3. Siloerne erstatter en hidtidig praksis med anvendelse af markstakke. 
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Vurdering efter § 11 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

 

Følgende kriterier skal være opfyldt: 

 

1. Bebyggelsen skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som 

landbrug. 

2. Bebyggelsen skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. 

3. Ensilageopbevaringsanlæg og fodrelagre må ikke overstige 3000m2. 

4. Afstandskrav til byzone, naboer m.v. 

5. Byggeriet kan opføres uden terrænændringer på mere ende 1 meter. 

6. Byggeriet opføres i en højde på max. 3 meter over eksisterende terræn. 

7. Der skal etableres beplantning til afskærmning senest 31. december, året efter 

etablering. 

 

 

Herunder vurderes de ovenstående betingelser. 

 

 

1. Erhvervsmæssig nødvendighed 

Det fremgår af §11 stk. 2, at bebyggelsen skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for 

ejendommens drift som landbrug. 

 

Ifølge de supplerende oplysninger viser en beregning, at den nødvendige foderkapacitet, til 

majs er på 2435m3. Arealet af den ansøgte plansilo er 784 m2. 

Dette er der brug for til fodring af dyrene og opbevaring af høstede afgrøder på ejendommens 

omdriftsarealer, De eksisterende 3 plansiloer har et samlet areal på ca. 650 m2, disse skal 

anvendes til opbevaring af græs, lucerne og Hp pulp, således, at de 3 nuværende markstakke 

kan undgås. 

 På baggrund af disse oplysninger, vurderes plansiloen at være erhvervsmæssigt nødvendig for 

ejendommen. 

 

2. Tilknytning til eksisterende bebyggelse 

Det fremgår af § 11 stk. 2, at bebyggelsen skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

på ejendommen. 

 

Plansiloen etableres, ifølge den senest indsendte geometri på husdyrgodkendelse.dk, 20 meter 

fra eksisterende staldbygning. Plansiloen er åben ind imod de eksisterende plansiloer. Det er 

Langeland Kommunes vurdering, at plansiloens placering fremstår visuelt i tilknytning til den 

eksisterende bebyggelse, idet bygningerne ligger samlet og omgrænses af stigende terræn i 

omgivelserne. 

 

3. Samlet størrelse på ensilageopbevaringsanlæg og fodrelagre 

Det fremgår af §11 stk. 3, at den samlede grundplan af plansiloer på ejendommen ikke må 

overstige 3000m2. 

Det fremgår af anmeldelsen, under yderligere informationer om anmeldelse, at den samlede 

grundplan for ensilageopbevaringsanlæg og fodrelagre, der er etableret efter anmeldelse, ikke 

overstiger 1000m2. Langeland Kommune har suppleret med opmåling af den tilhørende 

geometri, og vurderer at det stemmer overens med de oplyste 40*19,6 meter, hvilket ikke 

overstiger de 1000m2. Der er ikke tidligere etableret ensilage op 

Den samlede grundplan for den ansøgte og de 3 eksisterende plansiloer udgør ca. 1434 m2. 

 

På baggrund af disse informationer vurderer Langeland Kommune, at kriteriet er overholdt. 
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4. Afstandskrav 

 

 

Afstand til Krav Overholdt  

Eksisterende eller fremtidig byzone eller 

sommerhusområde 

100 m Ja 

Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet 

bolig og erhverv eller offentlige formål  

100 m  Ja 

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt 75 m Ja 

Åbne vandløb, søer over 100 m2 50 m Ja 

Ikke almen vandforsyning 25 m Ja 

Almen vandforsyning 50 m Ja 

Privat og offentlig fællesvej 15 m Ja 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Ja 

Beboelse på samme ejendom 15 m Ja 

Naboskel 30 m  Ja 

 

På baggrund af supplerende opmålinger og oplysninger, vurderer Langeland Kommune, at 

afstandskravene, som fremgår af ovenstående tabel, er overholdt. 

 

5. Terrænændring 

Det fremgår af §11 stk. 6 nr. 1, at byggeriet skal kunne opføres uden terrænændringer på mere 

end 1 meter. 

 

Ansøger oplyser, at plansiloen kan opføres uden, at der terrænændres mere end 1 meter. På 

baggrund af denne oplysning, vurderer Langeland Kommune at dette kriterie er opfyldt. 

 

6. Max Højde 

Det fremgår af §11 stk. 6 nr. 2, at byggeriet skal opføres med en højde på max. 3 meter over 

eksisterende terræn. 

 

Det oplyses, at plansiloen opføres i betonelementer med en højde på 2,5 meter over terræn.  

Langeland Kommune vurderer, at dette kriterie er opfyldt. 

 

7. Afskærmning med beplantning 

Det fremgår af §11 stk. 7, at der senest 31. december året efter etablering skal etableres 

beplantning, i form af løvtræarter og buske, som er naturligt hjemmehørende i området. 

Jf.§ 20 stk 5. i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan myndigheden fravige fra ovenstående 

på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold. 

 

Ansøger oplyser, at det eksisterende hegn nord for plansiloen, flyttes og dermed afskærmer 

plansiloen fra nord. Mod syd og øst vil plansiloen afskærmes af de eksisterende bygninger. 

Terrænforskelle afskærmer plansiloen mod vest. 

 

Ejendommen er beliggende syd for Tryggelev, i et område, som i Kommuneplanen1 er udpeget 

med landskabelige værdier. Den anmeldte plansilo er placeret udenfor fredede områder, 

områder udpeget i kommuneplanen som geologiske beskyttelsesområder, beskyttelseslinjer 

 
1 Langeland Kommune. Kommuneplan 2021-2033 
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samt naturbeskyttelsesinteresser. Nærmeste beskyttede område er beliggende ca. 80 meter fra 

den anmeldte plansilo. 

 

Langelands Kommune vurderer, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes væsentlig, ved 

etablering af plansiloen. 

 

Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere beplantning end den mod nord, som det 

fremgår i ansøgningen, vil blive flyttet. 

Kravet om beplantning i §11 stk. 7, kan i dette tilfælde fraviges efter § 20 stk.5. 

 



 

8/8 

Høring af naboer 

 

Langeland kommune skal jf. §19 i forvaltningsloven vurdere om der er nogen parter i sagen. 

Det er blevet vurderet, at naboer med udsyn til plansiloen samt ejer er parter i sagen. 

De hørte naboer fremgår af Figur 2, hvor de er er markeret med røde prikker. 

 

 
Figur 2: Gult objekt, er den ansøgte plansilo. Røde prikker er hørte parter. 

 

 

 

 

Samlet konklusion 

 

 

Langeland Kommune vurderer, at opførelsen af plansiloen opfylder kriterierne for en anmeldelse efter 

§ 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes derfor, at ændringen kan gennemføres 

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

Plansiloen kan opføres som ansøgt. 

 

 

 

 

 

 


