Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg,
gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg
Dette skema benyttes til anmeldelse af anlæg på plantebrug og ejendomme med mindre dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre end 100 m2 eller med produktionsarealer, der ikke overstiger grænserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 – Se punkt 4-7 i Skema G.

Navn

Adresse og e-mail

Telefonnr.

CVR-nr.

Adresse

Matrikelnr. og ejerlav

Anmelder

Ejer

Landbrugets

Konsulentens
navn og e-mail

Anlægget skal anvendes til:
Husdyranlæg

Gødningsopbevaringsanlæg

Ensilageopbevaringsanlæg

(Skema A-C og G)

(Skema D-G)

(Skema D-G)

Udfyldes ved anmeldelse af husdyranlæg, herunder stalde og læskure m.v.:
Skema A - Dyreholdet

Dyreart

Dyretype

(Ammekøer, ungdyr, slagtesvin, heste m.v.)

(Vægtinterval eller aldersgruppe)

Ønsket dyrehold

Nærmere beskrivelse af
ansøgt projekt
(f.eks. etablering/udvidelse/ændring
af dyreholdet i ny kostald)

1

Antal dyr

Skema B - Produktionsarealet til dyr
(Produktionsarealet omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, dvs. det areal, hvor
dyrene kan stå, gå, ligge m.v. Produktionsareal opgøres kun for fast placerede stalde eller tilsvarende indretninger til dyr, der har fast bund
eller lignende)

Bygning
(f.eks. kostald, kalvestald, hestestald)

Bygnings nr.

Produktionsareal i m2

Staldsystem
(f.eks. dybstrøelse, spaltegulv)

(ifølge vedlagt kortbilag)

Samlet produktionsareal:

Skema C - Oplysningskrav ved anmeldelse af husdyranlæg:
Ja

(Husk også at udfylde Skema G vedrørende generelle afstandskrav)

Skal der opføres en ny bygning? Eller skal der ændres på anvendelsen af en eksisterende
bygning, som ikke tidligere er godkendt som staldbygning?
Hvis ja, skal der også søges byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk
Er husdyranlægget indrettet med fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som
er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkninger fra dyrene og de anvendte
redskaber?
Er husdyranlægget indrettet med et afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning
og restvand?

Udfyldes ved anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage:
Skema D - Opbevaringsanlæg
Anlægstype

Anlæg nr.

(f.eks. gyllebeholder, møddingsplads,
ensilagesilo m.v)

(ifølge vedlagt kortbilag)

Størrelse i m2 samt højde eller
rumfang i m3

Nyt byggeri?
Ja

Nej

Nej

Skema E – Udfyldes kun ved anmeldelse af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning

Ja

Nej

Ja

Nej

(Husk også at udfylde Skema G vedrørende generelle afstandskrav)

1.

Kan etablering af gødningsopbevaringsanlægget ske uden væsentlige ændringer i
eksisterende terræn?

2.

Bliver kanten på gødningsopbevaringsanlægget lavere end 3 meter over eksisterende
terræn?

3.

Etableres der afskærmende beplantning omkring gødningsopbevaringsanlægget senest 31.december året efter etableringen?
Hvis nej, skal der vedlægges en begrundet ansøgning om dispensation.

4.

Er afstanden fra gødningsopbevaringsanlægget til åbne vandløb og søer over 100 m2
større end 100 meter, og skråner terrænet mere end 6 grader mod vandløbet eller
søen?

Skema F – Udfyldes kun ved anmeldelse af opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning
og ensilage
(Husk også at udfylde Skema G vedrørende generelle afstandskrav)

Er anlægget indrettet således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan
løbe ind på møddingsarealet/ensilageopbevaringsanlægget?
Består møddingens/ensilageopbevaringsanlægges sidebegrænsning af en 1 meter høj mur
eller en 2 meter bred randbelægning?
Er møddingens/ensilageopbevaringsanlægges bund og sidebegrænsning udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og kan de modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning?
Har randbelægning i anlægget et fald mod afløb på minimum 3 pct.?
Har anlæggets bund et fald mod afløb på minimum 1 pct.?
TIP:
Landbrugets Byggeblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter mv.

Kort til vurdering af afstande:
Anvend f.eks. digitale kort og luftfotos

Udfyldes ved alle typer anmeldelser:
Skema G – Udfyldes så vidt muligt af ansøger
Generelle oplysningskrav:
1.

Er byggeriet erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften?

2.

Ligger anlægget i umiddelbar tilknytning til nuværende bebyggelsesarealer på ejendommen?

3.

Etableres anlægget i sædvanlige byggematerialer og i ikke-reflekterende overflader?

Ja

Nej

Er det samlede produktionsareal mindre end:
4.

175 m2 - for besætninger kun med ammekvæg med tilhørende opdræt, heste, geder
og/eller får på dybstrøelse

5.

200 m2 - for besætninger kun med heste

6.

300 m2 - for besætninger kun med ammekvæg med tilhørende opdræt, heste, geder
og/eller får på dybstrøelse, som kun er vinteropstaldet (1/10 – 15/5)

7.

100 m2 for alle andre dyretyper end de ovenfor nævnte

Er der mere end 50 meter fra det anlæg der påtænkes etableret, udvidet eller ændret til følgende områder:
8.

Til et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone eller
sommerhusområde

9.

Til et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandt bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

10.

Til nabobeboelse

11.

Til kategori 1-natur (ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000 områder)
Til kategori 2-natur (ammoniakfølsom natur uden for Natura 2000 områder)

Er afstanden fra anlæg, der påtænkes etableret/ændret større end:
12.

25 m til vandindvindingsanlæg, der ikke er almen vandforsyning

13.

50 m til almene vandindvindingsanlæg?

14.

15 m til vandløb (herunder dræn) og søer under 100 m2

15.

15 m til offentlig vej og privat fællesvej

16.

25 m til levnedsmiddelvirksomhed

15 m til beboelse på samme ejendom
17.

Gælder ikke for ensilageopbevaringsanlæg, lukkede beholdere til husdyrgødning og beholdere til restvand.

18.

30 m til naboskel

Ansøgers bemærkninger

Søges der om dispensation pga. manglende overholdelse af afstandskrav nævnt i pkt. 11-17 skal begrundelse vedlægges anmeldelsen.

Bilag

Anmeldelsen sendes til kommunen vedlagt kort med oplysninger om:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af det anmeldte
2. Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger
3. Numre af de forskellige husdyranlæg, som angivet i tabellen ovenfor.
4. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte
5. Beplantningsplan med beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning.
6. Befæstede arealer og afløbsforhold
Anmeldelsen skal yderligere indeholde tegninger af opbevaringsanlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål, og kapacitet.
Anmeldelsen sendes til
Aalborg Kommune, LandMiljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Eller via e-mail til miljoeplan@aalborg.dk
Spørgsmål til skemaet kan rettes til LandMiljø, Aalborg Kommune.

Indsendt af:
Dato

Navn

Vejledning
Dette skema kan anvendes, hvis du har et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvis produktionsarealet
ikke er større end de antal m2, der er nævnt i skema G nr. 4-7.
Erhvervsmæssigt dyrehold:
Lovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er dyreholdets størrelse der afgør, om det er erhvervsmæssigt eller ej. Økonomien eller skattemæssige
forhold har ikke betydning for om dyreholdet rent miljømæssigt betragtes som erhvervsmæssigt.
Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter), har du
et erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det overskrider følgende:
1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
samt
3) et dyrehold med enten
a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af nr. a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f)

10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) Andre dyretyper end nævnt i nr. a-g, hvis det samlede produktionsareal til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i)

Forskellige dyretyper sammensat efter nr. a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel
af hver dyretype efter nr. a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Produktionsareal:
Produktionsarealet på et husdyrbrug omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og
har mulighed for gødningsafsætning, dvs. arealer, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller
lign.
Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde, ridehaller m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for
gødningsafsætning, medregnes således ikke.
Det følger desuden af definitionen, at der ikke kan fastlægges produktionsareal for ikke fast placerede husdyranlæg, herunder visse mobile stalde, flytbare læskure m.v., samt folde, indhegninger m.v. med plantedække.

