Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af
mindre dyrehold i Guldborgsund Kommune

A

Navn

Adresse

Telefonnr.

Anmelder
Anmelders
e-mail
Ejer/ejere
(hvis forskellig fra
anmelder)

Adresse eller matrikel nr. CVR nr. og evt. P nr.

CHR nr.

Produktionssted
Evt. konsulent

B - Dyreholdet – skal udfyldes.
Dyreart/ Type

Antal dyr

Placering

(bygningsnr. Jf. BBR)

Nuværende
dyrehold

Ønsket
dyrehold

C - Produktionsarealet til dyr – skal desuden indtegnes på kortbilag.
Bygnings
nummer
jf. BBR

Produktions Staldsystem (staldsystem er fx spaltegulv,
areal [m²] fastgulv, dybstrøelse osv.)

Ændres i
forhold til nu
Ja

Nej

Ønsket
produktionsareal (se
forklaring
sidste side)
Produktionsareal i alt:

D - Opbevaringsanlæg til husdyrgødning og foder (kortbilag)

Størrelse

Anlægstype
(ensilage- og møddingsplads, fortanke, gyllebeholdere m.v.)

Rumfang [m³] el.
areal [m²]

Nybyggeri?
Ja

Nej
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E - Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af ansøger.

JA

NEJ

Er produktions anlæggets størrelse mindre end:
1.

100 m2 – for alle typer af mindre dyrehold

2.

175 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse

3.

200 m2 – for besætninger kun med heste

4.

300 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse
hvis der kun er vinteropstaldning (1/10 - 15/5)

Er der mere end 50 meter fra det anlæg, eller det dyrehold, der påtænkes etableret,
udvidet eller ændret, til følgende områder:
5.

Til et eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde

6.

Til et område i landzonen, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet
bolig- og erhvervsområde eller til offentligt område med henblik på beboelse,
institutioner, rekreative formål og lignende

7.

Til nabobeboelse

8.

Kategori 1 – natur (ammoniakfølsom natur indenfor Natura 2000 områder)

9.

Kategori 2 – natur (ammoniakfølsom natur udenfor Natura 2000 områder)

Er afstanden fra anlæg der påtænkes ændret større end:
10.

25 m til enkelt vandindvindingsanlæg

11.

50 m til almene vandindvindingsanlæg

12.

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

13.

15 m til offentlig vej og privat fællesvej

14.

25 m til levnedsmiddelvirksomhed

15.

25 m til beboelse på sammen ejendom

16.

15 m til beboelse på samme ejendom

17.

30 m til naboskel

Bemærkninger

Søges der om dispensation grundet manglende overholdelse af afstandskrav
nævnt i pkt. 10 – 17: (hvis ja, skal begrundelsen vedlægges anmeldelsen).
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Husk

SAMMEN MED ANMELDELSEN, SKAL DER INDSENDES:
1. Kortbilag [maksimal målestok 1:10.000] med oplysninger om a) placering af
eksisterende og planlagte bygninger og anlæg. Anlæggene nummereres i
overensstemmelse med BBR-oplysninger.
2. Kort der angiver, hvor i bygningerne det opmålte produktionsareal findes
[m²].
3. Såfremt der ansøges om dispensation fra et afstandskrav, skal der vedlægges
en begrundelse for hvorfor dispensation kan meddeles.
Kortbilag kan evt. laves via arealinformation:
Oplysninger om bygninger på ejendommen kan findes her: kort.bbr.dk
Ansøgningen sendes via mail til teknik@guldborgsund.dk
Såfremt der er brug for flere felter end der er til rådighed i dette skema
vedlægges oplysningerne i separat dokument.

SPØRGSMÅL
Spørgsmål til udfyldelse af skemaet stiles til Natur og Miljø (landbrugsgruppen) på mail
teknik@guldborgsund.dk

Vejledning

SKEMAETS ANVENDELSE
Dette anmeldeskema kan anvendes af erhvervsmæssige husdyrbrug. (se definition på næste
side). Dvs. husdyrbrug som har flere dyr end et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, og som
samtidig ikke har et større produktionsareal end det der er nævnt i skemaets punkt E nr.
1-4.
Hvis dyreholdet er ikke-erhvervsmæssigt reguleres det af miljøaktivitetsbekendtgørelsen* og
skal derfor overholde de krav der er i kapitel 4 i denne. Der er ikke krav om anmeldelse af
dyreholdet, med mindre kravene ikke overholdes.
Hvis dyreholdets samlede produktionsareal er større end det der fremgår af skemaet punkt E
nr. 1-4 skal der i stedet indsendes en ansøgning gennem www.husdyrgodkendelse.dk.
Vejledning til dette kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.
RELEVANT LOVGIVNING
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
Husdyrbrugloven
Bekendtgørelse om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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DEFINITIONER
Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen et dyrehold der er mindre
end:
1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

VEJLEDNING

Samt
3) dyrehold med enten
a. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra 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 a-g, hvis det samlede produktionsareal på
ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i. forskellige dyretyper sammensat efter punkterne a-h, hvis den forholdsmæssige
andel af hver dyretype efter a-h, samlet ikke er støre end 100%.
Vurderingen af antallet af hunde og høns foretages uden hensyn til det øvrige dyrehold, mens
de øvrige dyretyper vurderes samlet. Det er således muligt at have et dyrehold f.eks.
bestående af dyr fra to eller tre af ovenstående punkter under a-g, uden at det samlede
dyrehold herved skal betragtes som erhvervsmæssigt.
Produktionsareal
Produktionsarealet er der i stalden, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte
gødning og ikke kun har kortvarig adgang til. Definitionen findes i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Kategori 1-natur er de ammoniakfølsomme naturtyper, der fremgår af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. D, hvis de er beliggende inden for et Natura
2000-område, uanset størrelse. Det er endvidere en betingelse, at de er omfattet af
udpegningsgrundlaget, og at de er kortlagt. Ligeledes er heder og overdrev i øvrigt omfattet,
såfremt de er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om
naturbeskyttelse. Definitionen findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Kategori 2-natur er følgende ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura
2000-områder
a) højmoser,
b) lobeliesøer,
c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse,
og
d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om
naturbeskyttelse.
Definitionen findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Gem skemaet og send det til:
teknik@guldborgsund.dk
Guldborgsund Kommune
Center for Teknik og Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
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SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

GULDBORGSUND KOMMUNE INDSAMLER OG BEHANDLER
OPLYSNINGER OM DIG, SOM ER NØDVENDIG FOR, AT VI
KAN VÆRE DIG BEHJÆLPELIG MED DIN HENVENDELSE.
Retsgrundlaget for Guldborgsund Kommunes indsamling og behandling af dine
RSO\VQLQJHUHUYRUHVRϑHQWOLJHP\QGLJKHGVXG¡YHOVHYRUHVEHKRYIRUDWIDVWO JJHGLQHNUDYRJUHWWLJKHGHULKHQKROGWLOORYJLYQLQJHQ UHWVNUDY HOOHUGLW
IRUXGJnHQGHXGWU\NNHOLJHVDPW\NNHVRPGXWLOHQKYHUWLGNDQWLOEDJHNDOGH
*XOGERUJVXQG.RPPXQHYLGHUHJLYHUGLQHRSO\VQLQJHUWLODQGUHRϑHQWOLJHP\QGLJKHGHURJSULYDWHVDPDUEHMGVSDUWQHUHQnUYLKDUKMHPPHOKHUWLOLORYJLYQLQJHQHOOHUGXKDUJLYHWGLWIRUXGJnHQGHVDPW\NNHKHUWLO
Guldborgsund Kommune opbevarer dine oplysninger indtil formålet med at
indsamle og behandle disse er opnået – eller så længe lovgivningen foreskriver
GHWWH
'XKDUUHWWLODWYLGHKYLONHRSO\VQLQJHUYLEHKDQGOHURPGLJRJWLODWInXULJWLJHRSO\VQLQJHURPGLJUHWWHW'XKDURJVnUHWWLO±PHGYLVVHXQGWDJHOVHU±
DWEOLYHVOHWWHWRJWLODWJ¡UHLQGVLJHOVHPRGHQHOOHUVORYOLJEHKDQGOLQJDI
GLQHRSO\VQLQJHU
'XKDUUHWWLODWNODJHWLO'DWDWLOV\QHWKYLVGXHUXWLOIUHGVPHGGHQPnGHYL
EHKDQGOHUGLQHRSO\VQLQJHUSn
)RUPHUHLQIRUPDWLRQKHURPVHwww.datatilsynet.dk
+DUGXVS¡UJVPnOWLORYHQQ YQWHKHUXQGHUV UOLJWGLQHUHWWLJKHGHUNDQGX
kontakte Guldborgsund Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
.¡EHQKDYQ
Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion:
https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund

