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AFSLUTTENDE KOMMENTARER 
Vedr. sagen ”Odense havn”, klage ID 306112 

 

Lokalplanpligten 

Foreningen finder det vigtigt at gøre opmærksom på, at lokalplanpligten både vedrører, om hvorvidt 

nedrivningen medfører en væsentlig ændring af havnefronten, og hvorvidt der skal muliggøres en 

offentlig debat om den fremtidige udvikling på havnen i Odense. 

 

Væsentlig ændring af det bestående miljø 

Der er tale om 1 muret pakhus (Muus’ pakhus) og 4 jernbetonsiloer med tilknyttede øvrige bygnings-

anlæg. Samlet drejer det sig om et anslået volumen på 88.500 m³. Bygningerne er opført i perioden 

1885 til 1974. Muus’ murede pakhus står som det ældste, mens de op til 55 meter høje betonsiloer 

er opført i 1960’erne og 1970’erne. Der er således tale om at nedrive et bestående kulturhistorisk 

miljø. 

Hvis disse bygninger nedrives, vil bl.a. havnens historiske landmark forsvinde. Odense er opstået 

som en aktiv handelsby, hvor havnen har og har haft stor betydning for byens udvikling. 

Hvis disse gamle bygninger forsvinder, forsvinder bl.a. havnens fortælling om købmand Muus’ epoke 

i dansk handelshistorie. Fra Muus’ murede første pakhus i 1885 - der dannede skole for byggeriet af 

pakhuse i bl.a. Københavns Havn - til Muus’ sidste 55 meter høje silo fra 1965. Sidstnævnte kun mu-

liggjort af jernbetonbyggeriets samtidige hastige udvikling. 

Forsvinder disse ”fyrtårnene” i havnens udviklingshistorie, forsvinder også havnens særlige identitet.  

Dermed kommer Odense Havnefront til at ligne Århus havn, Tuborg havn m.fl. som boligområder 

uden sammenhæng med de omgivelser, boligområdet er en del af.  

Bygningerne bærer historien og tidens tand. De varierer i udtryk fra 1800-tallets meget forfinede 

murværksdetaljer til de absolut rå, hvidmalede, glideforskallede jernbetonsiloer. Sugerør, læsseram-

per, korntragte m.v. til læsning og losning i industriel skala af korn mellem skib og lastvogne præger  



 

 

billedet af siloernes detaljering og ”udstyr”. Den samlede, markante - og for hele havnen - stærkt ek-

sponerede helhed giver mening til havnens bassin- og kajstruktur nu og i en fremtid, hvor større 

skibe kun anløber inderhavnen for at vende efter indsejling til en af virksomhederne med adresse 

længere ude langs kanalen. Siloerne er allerede en form for historisk alibi eller formildende omstæn-

dighed i forhold til havnens øvrige nyere hvide boligbloksbebyggelser, der uden denne reference vil 

virke endnu mere utilpassede, end den verserende lokale kritik af ”al den nye hvide beton” giver ud-

tryk for. 

Siloerne er en del af en endnu samlet, men trængt helhed, der, sammen med pakhusene på den an-

den side af Havnebassin 1 ved Øster Havnekaj, udgør en tour de force igennem næsten 100 års ud-

vikling af pakhus- og silobyggeriet. Østre Havnekajs betonsiloer og murede pakhuse er under lø-

bende omdannelse til nye by-funktioner – i skyldig respekt for byggeskik og fortællekraft. Siloøen er 

en del af dette miljø og understreger dermed også byens afledte værdi af den enorme anlægstekni-

ske bedrift stiftamtmand, Frederich Buchwald, i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet 

gennemførte ved at lade Odense Kanal og havn udgrave ved håndkraft. Det var blandt de største 

danske anlægstekniske arbejder i hele 1700-tallet! 

Nedrivningen af disse siloer vil ganske enkelt medføre meget væsentlige ændringer på grund af de-

res markante fremtræden og placering på havnefronten. 

Offentlig inddragelse/offentlig debat 

Der har i de sidste måneder været en offentlig debat i avisen og en underskriftindsamling mod ned-

rivningen af siloerne fra pt. 1300 borgere primært fra Odense, men også fra det øvrige Fyn og Kø-

benhavnsområdet. Underskriftindsamlingen vokser stadig dag for dag. 

Dette understreger behovet for en offentlig debat om, hvorvidt havnens kulturhistoriske minder blot 

skal nedrives til fordel for et nyt boligprojekt.   

Kommentarer til Odense Kommunes svar af 18. juli 2018 

Odense Byforening undrer sig over, at kommunen nu frasiger sig, at bygningerne er bevaringsvær-

dige, når dette fremgår af kommuneplanens afsnit rammer pkt. 1.BS6, hovedstruktur pkt. 3.4.1.2 og 

hovedstruktur pkt. 10.2.1.4 samt Byomdannelsesplan 2.0 side 30 og side 77, der jf. Byomdannelses-

planens side 8 er en del af kommuneplanen.  

Kommunens borgere må have tillid til, hvad der står i kommuneplanen, idet det er det samlede by-

råds vision for kommunens udvikling 12 år frem i tiden. I henhold til Planlovens § 12 skal byrådet ar-

bejde for at realisere denne plan. 

Foreningen, Odense Bys Museer og flere restaurerings- og transformeringskyndige eksperter vurde-

rer, at bygningerne ikke er så nedslidte eller uanvendelige, så de ikke kunne sættes i stand og anven-

des til andre formål. Den lokale avis har bl.a. bragt interview med historiker Henrik Harnow (direktør 

for Museum Sønderjylland, forfatter til bøgerne ”Odense Havn og kanal gennem 200 år” samt "Indu-

strisamfundets havne 1840-1970" o.a.) samt Otto Wagner og arkitekt Jesper Tyge Brøgger (begge 

står bag omdannelsen af Odense Offentlige Slagtehus til boliger og liberale erhverv). Desuden er 

bygningerne senest under Odense Arkitekturfestival 2018 vurderet egnede til genanvendelse/trans-

formering af arkitektfirmaet ISAGER (omdannelsen af Brandt Klædefabrik i Odense til Kulturhus, 

kvægmarkedet Kvægtorvet i Odense til TV2, Sorte Hest i København til boliger, Sukkertoppen i Valby 

til liberale erhverv m.fl.) 

 



 

 

Foreningen undrer sig over, at kommunen vurderer, at det er vigtigt at inddrage offentligheden, men 

først efter siloerne er nedrevet. Foreningen vurderer, at det er vigtigt, at sikre en dialog med offent-

ligheden, inden de kulturhistoriske minder er gået tabt. 

Det kan konkluderes, at dette nedrivningsprojekt kan sammenlignes med nedrivningen af Kvægtor-

vet i Ålborg, hvor den gamle del af Kvægtorvet også skulle nedrives. Bygningerne er ikke så nedslidte 

eller uanvendelig, at disse ikke kan sættes i stand og anvendes til andre formål. Endvidere vurderer 

foreningen, at en mere omfattende debat vil være velegnet til at belyse fordele og ulemper ved ned-

rivning set i forhold til den fremtidige samlede anvendelse af området. Foreningen vil derfor henvise 

til ”Naturklagenævnet orienterer nr. 314, februar 2004”. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Byforeningen for Odense 

 

Ved eventuelt spørgsmål til ovenstående kan man rette henvendelse til bestyrelsen på foreningens 

mailadresse: info@odensebyforening.dk. 
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