
Odense Kommune gav i januar 2018 nedrivningstilladelse til siloer på Odense Havns grund, Englandskaj. 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt nedrivningen kræver en lokalplan, er reguleret af planlovens § 13, stk. 2.  

 

Bestemmelsen lyder: 

Stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, 

herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jf. 

dog § 5 u. 

 

Det afgørende for vurderingen er, hvorvidt ændringen/nedrivningen og det kommende byggeri giver en væsentlig 

ændring i det bestående miljø. 

 

Bygningsmassen på siloøen er omfattet af omdannelsesplanen for Odense Havn, hvor den nævnt som bevaringsværdig. 

 

Bygningerne er også nævnt som bevaringsværdige i kommuneplanens rammedel i forhold til en SAVE-værdi. Der er dog 

ikke udarbejdet en bevarende lokalplan for siloerne, ej heller er bygningerne blevet registreret som bevaringsværdig efter 

selve SAVE-metoden, hvilket er den metode, som Odense Kommune anvender, når kommunen foretager en egentligt 

vurdering og registrering. 

 

Derfor er bygningerne heller ikke at anse som bevaringsværdige i en juridisk forstand jf. bygningsfredningslovens § 17. 

 

Bygningerne har stået tomme i en længere periode, og langt hovedparten af bygningerne er at betegne som faldefærdige 

og har udtjent deres formål. Miljøet omkring siloerne er karakteriseret ved erhverv, og lidt længere væk er der boliger. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at nedrivningen ikke er lokalplanpligtigt. Baggrunden for dette er, 

 

• at Odense Kommune har ikke fundet det nødvendigt at sikre bygningsmassen/bygningerne mod nedrivning i en 

lokalplan eller fredning, således vurderes den kulturhistoriske interesse at være af mindre betydning i forhold til 

inddragelse af offentligheden. 

 

• bygningsmassen erstattes af anden bygningsmasse reguleret af en kommende lokalplan, hvor offentligheden 

bliver inddraget. 

 

• bygningerne er faldefærdige og udnyttes ikke – der er således ingen aktivitet i siloerne i dag. 

 

Det er således blevet vurderet, at nedrivningen af siloerne ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, 

mens omvendt et kommende byggeri vurderes at være lokalplanpligtigt. 

 

I øvrigt kan det oplyses til sagen, at nedrivningstilladelsen til det omtalte Muus Pakhus er trukket tilbage den 25. maj 

2018.  

 

Odense Kommune fastholder sin afgørelse af 3. januar 2018. 


