Udfyldning af skema til
ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)
Tilladelsesordningen
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE må ikke ske uden
kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse. Det gælder også for udvidelse, der medfører at grænsen på
15 DE overskrides. Dog kræves der også en tilladelse til pelsdyrproduktioner, der omfatter 3 DE eller mere.
Alle øvrige husdyrproduktioner, der etableres, udvides eller ændres og er på mere end 75 DE kræver en
miljøgodkendelse.
Ansøgning om tilladelse til at etablere, ændre eller udvide en husdyrproduktion op til maximalt 75 DE sker
ved at sende et udfyldt og underskrevet skema vedlagt de nødvendige kort til kommunen. Der henvises til
bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Myndighedsbehandlingen
Når kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse, afgør kommunen om projektet må antages ikke
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, eller om der er behov for at foretage en nærmere vurdering,
og eventuelt fastsætte vilkår der kan gøre op med miljøpåvirkningen, eller om der skal meddeles afslag.
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Et projekt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljøklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. En tilladelse, der indeholder vilkår til sikring af landskabelige værdier eller vilkår om placering af gyllebeholdere, har dog opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Meddeler kommunen ansøger, at der er behov for en nærmere vurdering, må projektet ikke igangsættes
før, der er truffet en afgørelse.
Selvom der må svares nej til et eller flere af de 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold,
betyder det ikke nødvendigvis, at kommunen ikke kan tillade det ansøgte. Der vil være tale om en konkret vurdering, og det ansøgte kan i nogle tilfælde tillades på særlige vilkår.
Selvom der kan svares ja til alle 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold kan der være
forhold, der kan indebære, at kommunen ud fra en konkret vurdering kan meddele afslag på det ansøgte
eller tillade det ansøgte på særlige vilkår.
Vurderer kommunen, at den ønskede husdyrproduktion vil kunne få væsentlige virkninger på miljøet på
trods af fastsættelse af vilkår, kan det ansøgte ikke gennemføres efter tilladelsesordningen.
En tilladelse til husdyrproduktion til og med 75 DE efter reglerne i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug
fritager ikke fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation efter anden lovgivning. Etableringen, udvidelsen eller ændringen skal samtidig eller efterfølgende anmeldes til kommunen, hvis den er omfattet af
husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 29 og 30.
Ved ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion op til og med 75 DE skal skemaet i henhold til bekendtgørelsen anvendes. Skemaet er tilgængeligt elektronisk og kan udfyldes og fremsendes til kommunen
elektronisk. Det kan også udfyldes og fremsendes til kommunen i papirform.
I vejledningen: ”Tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen” beskrives nærmere, hvorledes kommunerne skal meddelelse tilladelse til husdyrbrug op til og med
75 DE efter reglerne om lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.
Danmarks Miljøportal
Langt hovedparten af de oplysninger, der skal anvendes for at kunne besvare de spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboer i ansøgningen, kan hentes på internettet på Danmarks Miljøportal. Miljøportalens
internetadresse er: http://miljoeportal.dk
Udfyldning af skemaet
I det følgende beskrives, hvorledes skemaet, der skal anvendes ved ansøgning om tilladelse til husdyrbrug på op til og med 75 DE, udfyldes.

Ansøger m.v.
Ansøger

Der oplyses om ansøgers/ansøgeres fulde navn, adresse og telefonnummer.

Ejer/ejere

Der oplyses om fulde navn, adresse og telefonnummer på ejeren af den
ejendom, ansøgningen omfatter. Er der flere ejendomsejere, oplyses alle ejendomsejeres fulde navn, adresse og telefonnummer.

Husdyrbrugets ejendom/ejendomme

Der oplyses om fulde adresse, CVR-nummer og CHR-nummer samt matrikelnr., ejerlav og sogn i henhold til tingbogsoplysningerne på den eller de ejendomme, som ansøgningen omfatter.
Ansøgningen kan eventuelt vedlægges kopi af matrikelkort over den eller de ejendomme, som ansøgningen omfatter.

Husdyrproduktion
Nuværende og fremtidig produktion

Husdyrproduktionens nuværende og ønskede fremtidige størrelse efter
ansøgning anføres opgjort i dyrearter, antal dyr henholdsvis i dyreenheder. Beregning af dyreenheder foretages ud fra de fastlagte omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Arealer
Bedriftens samlede areal, udbringningsarealer samt tilforpagtede arealer til udbringning

De angivne arealer oplyses opgjort i ha

Husdyrgødning tilført og fraført bedriften
Husdyrgødning fraført bedriften og husdyrgødning og anden organisk gødning tilført
bedriften

Navn og adresse samt CVR-nummer og CHR-nummer på modtager af
husdyrgødning fra bedriften oplyses.
Navn og adresse samt CVR-nummer og CHR-nummer på den eller de
personer, det er aftalt kan afsætte husdyrgødning og anden organisk
gødning til bedriften oplyses.
Det oplyses, om der er indgået skriftlig aftale med modtager vedr. husdyrgødning, der fraføres bedriften, henholdsvis, om der er indgået
skriftlig aftale om at modtage husdyrgødning og anden organisk gødning til bedriften.
Det oplyses desuden hvor store mængder husdyrgødning der fraføres
henholdsvis tilføres bedriften målt i antal DE ud fra de fastlagte omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Placering af nuværende og
planlagte driftsbygninger samt
evt. bygningsændringer. Eksisterende og fremtidige afskærmende beplantninger

Ansøgningen vedlægges kort over beliggenheden af eksisterende bygninger og eventuelle ændringer i eksisterende bygninger samt nybyggeri med angivelse af grundplan opgjort i m2 og bygningshøjder angivet i
m, målt til tagryg for de enkelte eksisterende og fremtidige bygninger.
Bygningsmæssige ændringer omfatter nye bygninger og anlæg samt tilbygninger og lignende til eksisterende bygninger. Bygningsmæssige
ændringer omfatter også ændringer i tagkonstruktioner og i faste anlæg, fx gyllebeholdere, maskinhaller og bygninger til opbevaring af foder.
På kortet eller på bilag til kortet oplyses de nuværende bygningers samt
de planlagte bygningers indretning, herunder staldsystem og udmugningssystem. Endvidere oplyses antal producerede enheder fordelt på
husdyrtype, indgangsvægt, afgangsvægt og maksimale antal dyr på
stald af gangen. Den procentvise udendørs husdyrhold, hvor gødningen
ikke opsamles angives fordelt på husdyrtyper.
På kortet anføres målestoksforhold og den nødvendige signaturforklaring. Det anbefales at bruge et kort i målestoksforholdet 1:4.000.
Har en konsulent eller rådgiver udformet tegninger med grundplan over
placering af byggeri og angivelse af bygningshøjder og grundareal kan
disse tegninger anvendes.

Hidtidige og fremtidige udspredningsarealer

Ansøgningen vedlægges et kort over de udspredningsarealer, der anvendes før ansøgning, og de udspredningsarealer, der vil blive anvendt
efter ansøgning.
På kortet markeres:
•
•
•

Bedriftens arealer før og efter ansøgning
Udbringningsarealer på bedriften
Tilforpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning før og efter ansøgning

På kortet anføres arealernes matrikelnr. Og den nødvendige signaturforklaring. Det anbefales at bruge et kort med et målestoksforhold i
1:10.000.

Miljø, natur, landskab og naboforhold
Jf. § 8, stk. 1 og 2 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug skal
1 Overholder anlægget afstandskravene til vandfor- husdyrproduktionens nye og/eller ombyggede stalde og lignende samt
syningsanlæg, vandløb og nye og/eller ombyggede gødningsopbevaringsanlæg ligge mindst:
søer, veje, levnedsmiddelvirksomheder, beboelse og
• 25 meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg
naboskel?
• 50 meter fra almene vandforsyningsanlæg
• 15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer
• 15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej
• 25 meter fra levnedsvirksomhed
• 15 meter fra beboelse på samme ejendom
• 30 meter fra naboskel
Ensilageopbevaringsanlæg skal ligeledes overholde disse afstande.
Dog kan ensilageopbevaringsanlæg godt etableres inden for en afstand af 15 meter fra beboelse på samme ejendom.
Oplysninger om lokalisering af vandforsyningsanlæg, vandløb, søer,
fællesveje samt levnedsvirksomheder kan indhentes hos kommunen. I
de fleste tilfælde vil det være muligt også på geodætisk kort at indhente oplysninger om søer og vandløb. Oplysninger om naboskel
fremgår af tingbogsoplysningerne.

2 Overholder anlæggene afstandskravene til eksisterende og fremtidige byzoner og sommerhusområder samt lokalplanlagte
områder i landzone?

Jf. § 6, stk. 1 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug skal nye
anlæg til et husdyrbrug samt udvidelse og ændringer af eksisterende
husdyrbrug som minimum ligge:
• uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende
eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzoner- eller
sommerhusområder,
• uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra et område i
landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på
beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende og
• i en afstand på mindst 300 meter fra beboelsesbygninger på
ejendomme uden landbrugspligt, der ligger i samlede bebyggelse
i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren
• i en afstand på mindst 50 meter fra nabobeboelse
Oplysninger om eksisterende og fremtidige byzoner- og sommerhusområder og lokalplaner i landzone kan ses på Danmarks Miljøportal.
Med ’anlæg’ menes dyreholdet med tilhørende stalde og lignende samt
husdyrbrugets gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.
Med ’husdyrbrug’ menes ejendommen med dyrehold, tilhørende stalde
og lignende, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner og de tilhørende arealer, herunder såvel ejede som
forpagtede markarealer til ejendommen.

3 Ligger anlæggene mere
end 300 m fra beskyttede
naturtyper?

Jf. § 7, stk. 1 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug skal etablering af et anlæg eller udvidelse eller ændring af et eksisterende anlæg, der medfører øget ammoniakfordampning fra anlægget skal ligge
mindst 300 meter (m) fra følgende beskyttede naturtyper:
• højmoser,
• lobeliesøer,
• heder over 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3 og beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder,
• overdrev over 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ha og beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder,
• hede, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder,
• overdrev, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, eller
• ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller
med kransnålalger og brunvandede søer og vandhuller, som er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for
internationale naturbeskyttelsesområder.
Oplysninger om beskyttede naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportal på kortværket: ”Naturarealer med bufferzone”

4 Ligger husdyrbrugets udbringningsarealer uden for
arealer med et direkte fald
på 120 eller mere ned mod
den øverste kant af søer
og vandløb?

Oplysninger om arealer med en hældning på 120 eller mere kan søges
på Danmarks Miljøportal. Den øverste kant af en sø eller et vandløb
fastlægges ved overgangen mellem det skrånende terræn ned mod
vandløbet eller søen og det flade terræn, der normalt jordbehandles.

5 Ligger anlæggene uden for Oplysninger om afgrænsning af registrerede og udpegede lavbundsaregistrerede og udpegede realer fremgår af kommuneplanen og kan ses på Danmarks Miljøporlavbundsarealer?
tal.
6 Ligger udbringningsarealerne uden for oplande til
nitratklasserne 2 og 3?

Oplysninger om afgrænsning af oplandene til natur i Natura 2000områder, der er meget kvælstofsårbare kan ses på Danmarks Miljøportal på kortværket: ”Nitratklasser”.

7 Ligger udspredningsarealerne uden for lavbundsarealer og drænede lerjorde
med P-tal over 6, der afvander til Natura 2000områder overbelastet med
fosfor?

Oplysninger om lavbundsarealer og oplande til natur i Natura 2000områder, der er overbelastet med fosfor kan ses på Danmarks Miljøportal på kortværket: ”Oplande til natura 2000 områder og lavbundsarealer”.

8 Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder?

Oplysninger om afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder
kan ses på Danmarks Miljøportal.

9 Ligger husdyrbruget uden
for fredede områder, Natura 2000-områder og beskyttede naturarealer?

Oplysninger om fredede områder fremgår af tingbogsoplysningerne.
Oplysninger om Natura 2000-områder fremgår af Danmarks Miljøportal. Beskyttede naturarealer omfatter Naturbeskyttelseslovens § 3arealer. En registrering af disse naturarealer kan ses på Danmarks Miljøportal.

10 Ligger anlæggene uden for Oplysninger om afgrænsning af værdifulde landskabsområder og kulområder med landskabelig turmiljøer kan ses på Danmarks Miljøportal.
værdi og værdifulde kulturmiljøer?

