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KLAGE  
Tilladelse  til  nedrivning  af  bevaringsværdige  bygninger  uden  offentlig  høring  og  lokal-‐
plan  
  

Klagetema  

Byforeningen  for  Odense  påklager  den  manglende  offentlige  høring  hvad  angår  nedrivnin-‐
gen  af  bygningerne  beliggende  på  Englandskaj  nr.  6  (matrikel  9d  –  ”Muus’  Pakhus”),  Eng-‐
landskaj  8  (bygning  163,  190,  265,  307,  308,  328,  342)  på  ”Siloøen”  i  Odense  Havn.  

Disse  siloer  og  pakhuse  er  ifølge  Odenses  kommuneplan  (herunder  Byomdannelsesplan  2.0)  
udpeget  som  bevaringsværdige,  se  Byomdannelsesplan  2.0  side  30  og  side  77.  Dette  frem-‐
går  også  af  Kommuneplan  2016-‐2028’s  afsnit rammer  pkt.  1.BS6,  hovedstruktur  pkt.  3.4.1.2  
og  hovedstruktur  pkt.  10.2.1.4.  

Byomdannelsesplan  2.0  er  et  selvstændigt  dokument  og  er  samtidig  en  del  af  Kommuneplan  
2016  –  2028  (se  Byomdannelsesplan  2.0  side  8).    

I  henhold  til  lov  om  bygningsfredning  og  bevaring  af  bygninger  og  bymiljøer  kapitel  5  §  18  
kan  disse  bygninger  ikke  nedrives  før  nedrivningsmeddelelsen  er  offentlig  bekendtgjort,  
med  en  offentlighedsfase  på  min.  4  uger.  Dette  er  ikke  sket.  

Endvidere  påklager  foreningen,  at  der  ikke  udarbejdes  en  forudgående  lokalplan,  da  der  er  
tale  om  nedrivning  af  al  bebyggelse,  herunder  siloer  og  pakhuse  på  ”Siloøen”  på  nær  2  faca-‐
demure  af  det  ældste  pakhus  fra  1884  (Muus’  Pakhus).  

I  henhold  til  planlovens  §  13,  stk.  2,  skal  der  udarbejdes  lokalplan,  inden  der  kan  ske  større  
nedrivningsarbejder,  hvis  nedrivningen  vil  medføre  en  væsentlig  ændring  af  det  bestående  
miljø.  Der  er  her  tale  om  et  sårbart  kulturmiljø,  da  området  er  omfattet  af  kulturhistoriske  
interesser  jf.  planloven  med  kommentarer  udgivet  2013.  Siloøen  ændrer  karakter  fra  at  



være  en  naturlig  del  af  havnemiljøet  til  at  overgå  til  et  blandet  bolig-‐  og  erhvervsområde  
uden  typiske  havnefaciliteter.  

Foreningen  nedlægger  påstand  om,  at  nedrivningstilladelserne  af  19.01.2018  samt  kommu-‐
nalbestyrelsens  beslutning  af  15.05.2018  om  fastholdelse  af  nedrivningstilladelserne  i  kon-‐
sekvens  heraf  er  ugyldig.  

  

Sagsforløb  

Den  03.01.2018  søgte  DLG  om  tilladelse  til  nedrivning  af  alle  DLG’s  bebyggelser  på  Eng-‐
landskaj  og  Gl.  Havnekaj  på  grunde  lejet  ved  Odense  Havn  og  den  19.01.2018  giver  Odense  
Kommune  nedrivningstilladelse  til  nedrivning  af  samtlige  af  DLG’s  bebyggelser  på  Eng-‐
landskaj  og  Gl.  Havnekaj,  herunder  også  bebyggelsen  på  matrikel  9d  (Muus’  Pakhus).  Doku-‐
menterne  får  byggesagsnr.  2018-‐0134,  2018-‐0135,  2018-‐0136  og  2018-‐0137.  

Den  24.04.2018  afholdes  en  ”besigtigelsestur”  på  Siloøen  med  deltagelse  af  By-‐  og  Kulturud-‐
valgets  medlemmer,  direktør  og  vicedirektør  i  Odense  Havn  samt  kulturarvschef  ved  Odense  
Bys  Museer.  På  baggrund  af  besigtigelsen  opfordres  museet  til  at  udtale  sig  skriftligt  om  Silo-‐
øens  bevaringsværdier.  

Museet  fremsender  03.05.2018  sin  udtalelse  til  Odense  Kommune,  hvor  der  redegøres  for  
bevaringsværdierne.  Udtalelsen  indgår  i  kommunens  videre  beslutningsgrundlag.  

Kommunens  By-‐  og  Kulturudvalg  beslutter  den  15.05.2018  at  fastholde  tilladelsen  til  nedriv-‐
ning.  

Byforeningen  anmodede  om  aktindsigt  den  17.05.2018  og  modtog  sagens  akter  den  
05.06.2018.  

  

Bevaringsværdige  bygninger  og  kulturmiljø  

Odense  Kommune  har  i  kommuneplanens  retningslinjer  udpeget  Odense  Indre  Havn  som  et  
kulturmiljø  med  retningslinje  10.2.1.4a.  Endvidere  har  Odense  Kommune  i  sin  egen  havnere-‐
gistrering  fra  2006  betegnet  Muus  Pakhus  ”som  umistelig”  og  FAF-‐siloen  som  ”indbegrebet  
af  Odense  Havn  og  så  længe  den  står,  vil  havnens  historie  stadig  leve”.  

I  forbindelse  med  sagens  behandling  har  Odense  Bys  Museer  ved  kulturarvschef  Jens  Toft-‐
gaard  udtalt:  ”Da  museet  gennemførte  den  landsdækkende  undersøgelse  Industrisamfun-‐
dets  havne  for  Slots-‐  og  Kulturstyrelsen  blev  miljøet  ved  Englandskaj  og  Østre  Havnekaj  på  
den  anden  side  af  havnebassinet  vurderet  som  ”et  af  de  bedst  bevarede  udsagn  om  den  in-‐
dustrielle  havns  udvikling  i  Danmark.”  Siloøen  rummer  altså  havnehistorie  ikke  bare  af  lokal,  
men  af  national  betydning.”  Endvidere  har  han  udtalt,  at  ”Silobygningen  med  24  cylindriske  
kamre  er  et  væsentlig  historisk  minde,  da  det  er  Siloøens  ældste  jernbetonsilo”  og  at  ”Fo-‐
derblandingsfabrik/Vitfoss  signalerer  klart  efterkrigstidens  industrihavn”.  

  



Opsættende  virkning  

Til  støtte  for,  at  nærværende  klage  skal  tillægges  opsættende  virkning  for  så  vidt  angår  ned-‐
rivningstilladelsen  af  19.01.2018  fastholdt  ved  udvalgsmøde  den  15.05.2018,  da  det  må  fryg-‐
tes,  at  væsentlige  kulturværdier  lider  overlast,  hvis  der  ikke  tillægges  opsættende  virkninger  
ved  indgivelsen  af  nærværende  klage.    

    

”Byforeningen  for  Odense”  er  en  lokal  afdeling  af  ”Landsforeningen  for  Bygnings-‐  og  Land-‐
skabskultur”.    

      

Med  venlig  hilsen  
Bestyrelsen  for  Byforeningen  for  Odense  

Ved  eventuelt  spørgsmål  til  ovenstående  kan  man  rette  henvendelse  til  bestyrelsen  på  for-‐
eningens  mailadresse:  info@odensebyforening.dk.  


