
 
 

Vejledning til udfyldning af skema for  

anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder 
 

Anmeldelse 

Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold                                                               

må ikke ske uden en forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Der henvises til §§ 35 og 36 i be-

kendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørel-

sen) 

 

Hvis grænsen på 15 dyreenheder (DE) overskrides kræver det at kommunalbestyrelsen udarbejder en til-

ladelse. Dog indtræder pligten allerede fra 3 DE for pelsdyrproduktioner. Et særskilt skema til ansøgning 

om tilladelse til husdyrproduktion på maksimalt 75 DE skal da anvendes.  

 

Alle øvrige husdyrproduktioner, der etableres, udvides eller ændres og er på mere end 75 DE kræver en 

miljøgodkendelse. Ønskes der etableret, udvidet eller ændret et kødædende pelsdyrhold på mere end 25 

DE, kræver det en miljøgodkendelse 

  

Anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af staldanlæg og en husdyrproduktion på op til 15 DE 

sker ved at sende et udfyldt og underskrevet skema vedlagt de nødvendige tegninger til kommunen.  

  

Myndighedsbehandlingen  

Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsi-

gelse, kan arbejdet bringes til udførelse, såfremt gældende lovgivning er overholdt. 

 

Meddeler kommunen anmelder, at der er behov for en nærmere vurdering, må projektet ikke igangsættes 

før, der er truffet en afgørelse. 

 

Kommunens afgørelse efter §§ 35 og 36 i husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed.  

 

Selvom afstandskravene nævnt under punkt 1 nedenfor ikke er overholdt, betyder det ikke nødvendigvis, 

at kommunen ikke kan tillade det anmeldte. Der vil være tale om en konkret vurdering, og der kan evt. 

gives dispensation. 

 

En anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af anlæg / husdyrproduktion fritager ikke fra krav 

om tilladelse, godkendelse, dispensation efter anden lovgivning.  

 

Udfyldning af skemaet 

I det følgende beskrives, hvorledes skemaet, der skal anvendes ved anmeldelsen skal udfyldes. 

 

Anmelder m.v. 

 
Anmelder  Der oplyses om ansøgers/ansøgeres fulde navn, adresse, telefonnum-

mer og e-mail 

 
Ejer/ejere  Der oplyses om fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer på eje-

ren af den ejendom, anmeldelsen omfatter, hvis ikke anmelder og ejer 

er den samme. Er der flere ejendomsejere, oplyses alle ejendomsejeres 

fulde navn, adresse og telefonnummer. 

 
Husdyrbrugets ejen-

dom/ejendomme 

Der oplyses om fulde adresse, CVR-nummer og CHR-nummer samt ma-

trikel nr., ejerlav og sogn i henhold til tingbogsoplysningerne på den el-

ler de ejendomme, som anmeldelsen omfatter.  

Anmeldelsen kan eventuelt vedlægges kopi af matrikelkort over den el-

ler de ejendomme, som anmeldelsen omfatter. 

 

 

 

 



 

 

Husdyrproduktion  

 
Nuværende og fremtidig pro-

duktion 

Husdyrproduktionens nuværende og ønskede fremtidige størrelse efter 

anmeldelsen anføres opgjort i dyrearter, antal dyr henholdsvis i dyre-

enheder. Beregning af dyreenheder foretages ud fra de fastlagte om-

regningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

Arealer  

 
Bedriftens samlede areal, ud-

bringningsarealer samt tilfor-

pagtede arealer til ud-

bringning 

De angivne arealer oplyses opgjort i ha. 

 

 

Husdyrgødning tilført og fraført bedriften 

 
Husdyrgødning fraført bedrif-

ten og husdyrgødning og an-

den 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. hus-

dyrgødning, der fraføres bedriften, henholdsvis, om der er indgået 

skriftlig aftale om at modtage husdyrgødning og anden organisk gød-

ning til bedriften.   

 

Det oplyses desuden hvor store mængder husdyrgødning der fraføres 

henholdsvis tilføres bedriften målt i antal DE ud fra de fastlagte omreg-

ningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

  



Kortmateriale 

 
Placering af nuværende og 

planlagte driftsbygninger samt 

evt. bygningsændringer samt 

afløbsplan. Eksisterende og 

fremtidige afskærmende be-

plantninger 

 

 

Anmeldelsen vedlægges kort over beliggenheden af eksisterende byg-

ninger og eventuelle ændringer i eksisterende bygninger samt evt. ny-

byggeri med angivelse af grundplan opgjort i m2 og bygningshøjder an-

givet i meter, målt til tagryg for de enkelte eksisterende og fremtidige 

bygninger. Indtegn desuden afløbsforhold fra stalde, forbeholder, pum-

pebrønde og vaskepladser på kortet.  
 

Bygningsmæssige ændringer omfatter nye bygninger og anlæg samt til-

bygninger og lignende til eksisterende bygninger. Bygningsmæssige 

ændringer omfatter også ændringer i tagkonstruktioner og i faste an-

læg, fx gyllebeholdere, maskinhaller og bygninger til opbevaring af fo-

der. Husk at søge byggetilladelse! 

På kortet eller på bilag til kortet oplyses de nuværende bygningers samt 

de planlagte bygningers indretning, herunder staldsystem og udmug-

ningssystem. 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 signatur-

forklaring. 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.  

  



Afstandskrav 

 
1 Overholder anlægget af-

standskravene til vandfor-

syningsanlæg, vandløb og 

søer, veje, levnedsmiddel-

virksomheder, beboelse og 

naboskel? 

Jf. § 6, stk. 1 i lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse mv. af hus-

dyrbrug (husdyrloven) er det ikke tilladt at etablere anlæg eller at ud-

vide eller ændre et eksisterende husdyrbrug, der medfører øget foru-

rening, i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse. 

 

Jf. § 8, stk. 1 og 2 i husdyrbrugsloven er det ikke tilladt at placere 

nye og/eller ombyggede stalde og lignende samt nye og/eller ombyg-

gede gødningsopbevaringsanlæg inden for følgende afstande: 

 25 meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg (enkelt vandind-

vinding) 

 50 meter fra almene vandforsyningsanlæg (fælles vandindvin-

ding) 

 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 af-

stand af 15 meter fra beboelse på samme ejendom. 

 

Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke er mulig for 

husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte 

vilkår for indretning og drift. 

 

Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke vil sikre til-

strækkeligt mod væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbe-

styrelsen påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt, og 

fastsætte vilkår for indretning og drift. 

 

Vær opmærksom på andre afstandskrav for pelsdyrfarme og hunde-

hold! 

 
2 Overholder anlæggene af-

standskravene til eksiste-

rende og fremtidige byzo-

ner og sommerhusområ-

der samt lokalplanlagte 

områder i landzone? 

Jf. § 6, stk. 1 i husdyrbrugsloven er der krav om, at nye anlæg til et 

husdyrbrug samt udvidelse og ændringer af eksisterende husdyrbrug 

som minimum skal ligge: 

 uden for og i en afstand på mindst 50 meter fra eksisterende el-

ler ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzoner- eller 

sommerhusområder, 

 uden for og i en afstand på mindst 50 meter fra et område i 

landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bo-

lig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på 

beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. 

 

Afgrænsning af eksisterende og fremtidige byzone- eller sommerhus-

område fremgår af kommuneplanen og af lokalplanen for de områder, 

hvor der er udarbejdet en lokalplan. 

 

Oplysninger om eksisterende og fremtidige byzoner- og sommerhus-

områder og lokalplaner i landzone kan ses på Danmarks Miljøportal, 

http://kort.arealinfo.dk/ 

 

Oplysninger om et område i en lokalplan er udlagt til boligformål, 

blandet bolig og erhverv eller offentlige formål med henblik på beboel-

se, institutioner, rekreative formål og lignende fremgår af lokalplanen. 

 

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 fa-



ste konstruktioner og de tilhørende arealer, herunder såvel ejede som 

forpagtede markarealer til ejendommen. 

 

Ejendommens gødningsopbevaringsanlæg  

 
Gødningsopbevaringsanlæg 

før og efter byggeri 

Følgende skal angives: 

Anlægstypen. 

Etableringsår. 

Året for udførelsen af beholderkontrol på gylle- og ajlebeholder. 

Anlæggets rumfang (m3 ) eller areal (m2). 

Anlæggets kapacitet angivet i måneder. 

Placering af evt. markstak 

 

 

 

Markstak   

 

Markstak Regler for markstakke kan downloades her 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgoedning/Vejle

dning_etablering.htm 

 

Erklæring om tilstrækkelig kapacitet  

 

Beregning af opbe-

varingskapacitet 

 

 

 

 

Til beregning af produceret mængde husdyrgødning kan byggebladet til beregning 

af dyreenheder og tilstrækkelig opbevaringskapacitet anvendes. Det kan downloa-

des på 

https://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Byggeblade/Sider/BB_95_03_03_25092009.
pdf 

 

Beregningen skal vedlægges. 

 

Ejendommens daglige drift  

 
Staldsystem, folde mm. 

 

 

 

 

Beskriv om staldene er indrettet med løsdrift eller bokse. Hvilket strøel-

ses materiale anvendes og hvor ofte muges der ud. Beskriv hvor mange 

timer dyrene er på fold, bliver de fodret på fold og  hvordan er foldene 

indrettet. Beskriv opbevaring af foder og evt. ensilageplads. 
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