Udfyldelse af skema til
Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (højst 75 dyreenheder)
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.

Kortmateriale
Nuværende bygninger og planlagt byggeri samt
eksisterende og fremtidig beplantning

Ansøgningen vedlægges kort over beliggenheden af eksisterende bygninger og
eventuelle ændringer i eksisterende bygninger samt nybyggeri med angivelse af
grundplan opgjort i kvadratmeter og bygningshøjder angivet i meter, målt til tagryg
for de enkelte eksisterende og fremtidige bygninger.

Miljø, natur, landskab og naboforhold
1 Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. Afstandskravene er mindst:
lign afstandskravene angivet i § 8 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til
vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje,
levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel?

1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.
2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.
3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer, jf. dog stk. 2.
4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
6) 15 m til beboelse på samme ejendom.
7) 30 m til naboskel.
Ensilageopbevaringsanlæg skal ligeledes overholde disse afstande. Dog kan
ensilageopbevaringsanlæg godt etableres inden for en afstand af 15 meter fra
beboelse på samme ejendom.
Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må desuden ikke etableres
inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer med et areal, der er
større end 100 kvadratmeter.

Oplysninger om lokalisering af vandforsyningsanlæg, vandløb, søer, fællesveje samt
levnedsvirksomheder kan indhentes hos kommunen. I de fleste tilfælde vil det
være muligt også at få oplysninger på geodætisk kort om søer og vandløb.
Oplysninger om naboskel fremgår af tingbogsoplysningerne.
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Afstanden angivet i lovens § 20 er mindst 300 meter fra:
1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet
angivet i § 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren,
husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne?
2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller
sommerhusområde eller
3) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og
erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative
formål og lign.
Oplysninger om beskyttede naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportal.
3 Ligger anlæggene mere end 300 meter fra de
beskyttede naturtyper, som er omfattet af kategori Afstandskravet gælder dog ikke al natur, som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3, men kun for ammoniakfølsomme naturtyper (kategori
1, 2 eller 3, som angivet i
1, 2 og 3). Hvis der er tvivl om beskyttet natur mindre end 300 meter fra
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3,
anlæggene, må kommunen afgøre, om naturen hører under en af de
punkt A?
ammoniakfølsomme naturtyper i henhold til bekendtgørelsen.

2 Er anlæggene placeret i større afstand end

4 Ligger anlæggene uden for registrerede og
udpegede lavbundsarealer?

Oplysninger om afgrænsning af registrerede og udpegede lavbundsarealer fremgår
af kommuneplanen og kan ses på Danmarks Miljøportal.

Natura 2000-områder eller beskyttede
naturarealer?

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

6 Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende

Oplysninger om afgrænsning af værdifulde landskabsområder og kulturmiljøer kan
ses på Danmarks Miljøportal.

5 Ligger husdyrbruget uden for fredede områder,

anlæg uden for områder med landskabelig værdi
eller værdifulde kulturmiljøer?
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