Anmeldeordning for husdyrbrug
§ 19 g. Emissionsorienteret produktionstilpasning
For husdyrbrug der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter § 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven

Navn

Adresse og evt. e-post

Telefonnr.

Adresse

CVR-nr.

Matrikelnr. og ejerlav

Anmelder:
Ejer/ejere:
CHR-nr.

Husdyrbruget
hvor dyrehold
udvides:
Evt. Konsulent
Navn og e-post
Husdyrproduktion
Dyretype

Antal dyr

Vægtgrænser/ aldersgrænser

Dyreenheder
(DE)

Anmeldt
produktion:

JA
1.

Sker udvidelsen af antal husdyr i eksisterende stalde

2.

Det bekræftes, at der ikke samtidig udføres ændringer, der kræver tilladelse eller
godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, i husdyrgodkendelsesloven.

3.

Er husdyrbruget omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

4.

Kan udvidelsen ske uden at overskride stipladsgrænser jf. § 12, stk. 1 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

5.

Er der en afstand på min. 100 m fra de staldanlæg hvor husdyrproduktionen udvides til
natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale
naturbeskyttelsesområder?

6.

Er der en afstand på min. 100 m fra de staldanlæg hvor husdyrproduktionen udvides til
heder, moser eller overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3?

7.

Er der en afstand på min. 100 m fra de staldanlæg hvor husdyrproduktionen udvides til
ammoniakfølsom skov?

8.

For husdyrbrug omfattet af en tilladelse eller godkendelse, der er baseret på en
ansøgningen der er indsendt før den 10. april 2011:
Er der en afstand på min. 600 m fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme
naturområder omfattet af § 7, stk 1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

NEJ

Overholder husdyrbruget efter udvidelsen husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
beskyttelsesniveau for lugt.

Ansøgers
bemærkninger

9.

Anmeldelsen skal vedlægges kort i maksimum målestok 1:10.000 med oplysninger om:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af det anmeldte
2. Kort over ejede og forpagtede udbringningsarealer
3. Kort over aftaleudbringningsarealer

Anmeldelsen

Der skal sammen med anmeldelsen indsendes fiktiv ansøgning gennem
www.husdyrgodkendelse.dk der dokumenterer at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt
Ovennævnte ansøgning har skema nr:___________

Der er indsendt dokumentation for, at udvidelsen af hver dyretype i hvert staldanlæg ikke giver
anledning til en stigning i N og P ab dyr (beregnet efter nyeste normer) i forhold til N og P ab dyr
på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet
Ja:
Nej:
Der er indsendt dokumentation for, at udvidelsen af hver dyretype i hvert staldanlæg ikke giver
anledning til en stigning i N og P ab dyr (beregnet efter nyeste normer) i forhold til normtal fra
Nej:
2008/2009 udarbejdet af Aarhus Universitet
Ja:
Hvis de to førnævnte kriterier vedrørende N ab dyr og P ab dyr ikke kan overholdes, skal der
indsendes dokumentation i forhold til § 19 g, stk. 4, nr. 4.

Indsendt af:
Dato

Navn

