Anmeldelse af erhvervsmæssige1 dyrehold, der ikke kræver
miljøtilladelse eller -godkendelse2.
Hvis du ønsker at etablere et nyt dyrehold eller foretage ændringer i et eksisterende dyrehold3 skal det anmeldes til
kommunen. Anmeldelsen skal ske ved, at du udfylder anmeldeskemaet og indsender det til:

Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, E-mail: raadhus@99454545.dk
Når kommunen har modtaget din anmeldelse vil den blive gennemgået i forhold til om oplysningerne er fyldestgørende.
Hvis du ikke har hørt noget senest 14 dage efter kommunen har modtaget anmeldelsen må du påbegynde dyreholdet.
Hvis der mangler oplysninger eller de indsendte oplysninger er uklare/ukorrekte vil kommunen gøre indsigelse og du må
i givet fald ikke påbegynde dyreholdet før forholdene er bragt i orden/sagen er tilstrækkelig oplyst.
Når sagen er tilstrækkeligt oplyst vil du modtage et kvitteringsbrev. Af dette vil fremgå, hvis der er særlige ting, du skal
være opmærksom på.

Generelle oplysninger
Ejer af ejendommen (navn og adresse)

Ansøgers navn og adresse

Adresse på ejendommen, hvor etablering,
udvidelse eller ændring skal foretages.
Tlf. nr. (mobil og fastnet) på kontaktperson
i forbindelse med anmeldelse
E-mail adresse på kontaktperson i
forbindelse med anmeldelsen
CVR nr. for ansøger (hvis der er et)

1

Dyrehold, der overstiger enten: 30 høns, 4 hunde med hvalpe, 2 køer med kalve eller 4 andre stk. kvæg, 4 heste med føl, 2 søer med smågrise,
15 producerede slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid, betragtes som erhvervsmæssige, uanset om der drives egentligt erhverv.
2

Produktionsareal under 100 m2. Dog: op til 175 m2 ved heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse (300 m2, hvis de kun er opstaldet i
perioden 1. oktober til 15. maj); og op til 200 m2 ved dyrehold, der alene består af heste
3

Ved opførelse af anlæg, bygninger mm. til dyreholdet skal der desuden indsendes byggeanmeldelse via Byg og Miljø:
https://www.bygogmiljoe.dk/

Husdyrproduktion4
Dyreart og type

Periode af året, hvor
dyrene er helt eller
delvis i stald

Produktionsareali målt i m2
Der skal vedlægges målfaste
tegninger af arealet

Fremtidig
produktion

Nuværende
produktion

Staldsystem og
driftsform

i

produktionsarealet opmåles som det areal, hvor dyrene kan opholde sig; dvs. hvor dyrene kan stå, gå, ligge mm., i fast
placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lign.

Hvilke typer husdyranlæg anvendes til dyrene?
Ja

Nej

Hvis Ja: Er husdyranlægget/anlæggene tidligere anmeldt til
kommunenii.

Er der foretaget eller bliver der
foretaget ændringer i husdyranlæggene
efter de er anmeldt til kommunen?

Stald
Læskure
Andet (beskriv):
ii

Du kan se de bygninger og anlæg, der er registreret på ejendommen på din BBR-meddelelse. Denne kan findes på
hjemmesiden www.ois.dk.

Hvordan opbevares husdyrgødning?
Ja

Nej
Tidligere anmeldt til
kommunen (Ja/Nej)ii

Hvis Ja: Er anlægget
Ændret efter
Vedligeholdt
anmeldelsen (ja/nej)
(ja/nej)

Kontrolleret
(ja/nej)

Møddingplads
Gyllebeholder
Markstak
Andet (beskriv):

Hvordan opbevares ensilage?
Ja

Nej
Tidligere anmeldt til
kommunen (Ja/Nej)ii

Hvis Ja: Er anlægget
Ændret efter anmeldelsen
(ja/nej)

Støbt ensilageplads
Wrap (”madpakker”)
Ensilagestak i marken
Andet (beskriv):

4

Eksempel på, hvordan det kunne være udfyldt for kvæg, er vist på bageste side

2

Vedligeholdt (ja/nej)

Beliggenhed
Ja Nej
Er afstanden fra anlæg med dyrehold større end5 ?

1

50 m til et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller
sommerhusområde
Bemærk dog at: for mink er kravet 300iii m, for hundekenneler 200 m og for hundepensioner 300 m

2

50 m til 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 lignende
Bemærk dog at: for mink er kravet 300iii m, for hundekenneler 200 m og for hundepensioner 300 m

3
iii

50 m til nabobeboelse
Bemærk dog at: for mink er kravet 200iii m, for hundekenneler 100 m og for hundepensioner 200 m

Hvis produktionsarealet er mindre end 9.400 m2 er afstandskravet ved mink hhv. 200, 200 og 100 m

Hvis du svarer nej til et eller flere af spørgsmålene, vil dyreholdet ikke være tilladt uden dispensation. Mulighederne
for evt. at give dispensation er beskrevet i § 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen – se fodnoten for et kort
sammendrag6. Hvis du ønsker at søge dispensation, kan du gøre det sammen med anmeldelsen (der er et skema på
anmeldeskemaets sidste side, som evt. kan bruges).

4
5
6
7
8
9
10

Er afstanden fra anlægget større end5 ?
25 m til enkelt vandforsyningsanlæg
50 m til almene vandforsyningsanlæg
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m². For gyllebeholdere 100 m.
15 m til offentlig vej og privat fællesvej

Ja

Nej

25 m til levnedsmiddelvirksomhed

15 m til beboelse på samme ejendom
30 m til naboskel

Hvis du svarer nej til et eller flere af ovenstående spørgsmål, vil en evt. accept af anlægget kræve en dispensation.
Hvilke muligheder, der er for dispensation, fremgår af § 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.7 Dispensationsansøgning
kan med fordel indsendes sammen med anmeldelsen (der er et skema på anmeldeskemaets sidste side, som evt. kan
bruges).

5

Hvis du er i tvivl om afstandene vil du kunne se dem på kortinfo over Brønderslev Kommune, som du kan finde på
http://www.bronderslev.dk/Service/Kort.aspx
6

De ting der vil kunne søges om dispensation for er: 1) rideskoler, hestepensioner og hestehold til vognkørsel i forbindelse med
museumsaktiviteter, 2) afstandskravene under skemaets nr. 1 og 2 i områder, der er i lokalplan er udlagt til pelsdyrområder og 3)
afstandskravene for hundepensioner, hundehold og hundekenneler.
7

Hvor overholdelse af de i stk. 1-3 nævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra.
Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for
omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan herved påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt for at hindre nærliggende risiko for
væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

3

Øvrige bemærkninger fra ansøger:

Indsendt af: __________________________________________________________________
Dato

Navn

4

Fremtidig produktion

Nuværende produktion

Husdyrproduktion – eksempel på anmeldelse
Produktionsareala målt i m2

Dyreart og type

Staldsystem og
driftsform

Periode af året, hvor
dyrene er helt eller
delvis i stald

Kvæg,
ammekøer
med opdræt

Dybstrøelse, løsdrift –
samt udegående

6

Svin

spaltegulv

0

Heste

Bokse med ugentlig
udmugning
Hønsegård

12

Kvæg,
ammekøer
med opdræt

Dybstrøelse, løsdrift –
samt udegående

15. maj til 1. oktober

70

Heste

Bokse med ugentlig
udmugning
Udegående med
adgang til mobilt
læskur

1. januar til 31.
december
Ude hele året

15

Høns

Dådyr

0

Eksempel på hvad der bør indgå i en dispensationsansøgning8
Jeg søger om dispensation for følgende forhold:
Her skriver du om det fx er afstanden til naboer eller
andre af afstandskravene der søges dispensation for
Jeg søger om dispensation fordi:
Her forklarer du hvorfor det ikke er muligt at
overholde afstandskravene
Jeg tænker, at en evt. dispensation vil have ringe
betydning for naboer og omgivelser fordi:
Her skriver du, hvorfor du mener, det ikke vil give
problemer
For at mindske risikoen for at naboer bliver generet
af dyreholdet vil jeg:
Her skriver du, hvis du har planer om at gøre noget
særligt for at reducere risikoen for gener.
Andet du ønsker inddraget i behandlingen:
Det kan fx være billeder du har vedhæftet,
kortmaterialer eller andet.

8

Hvis du søger dispensation, vil sagen blive behandlet af kommunen. I forbindelse med behandlingen vil kommunen foretage en nabohøring,
af de naboer, som bliver berørt. Kommunen vil herefter på det samlede grundlag beslutte, om der vil kunne gives dispensation. Du skal
forvente, at der i forbindelse med en evt. dispensation vil blive stillet nogle særlige vilkår, der minimerer risikoen for at der opstår forurening
eller gener for naboer. Du må naturligvis ikke etablere/udvide dyreholdet, med mindre du opnår dispensation.

5

