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Sendes til Udfyldes af kommunen

Landbrugsbyggeri

Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr B Etage

Side/dørnr. Journalnummer/sagsnummer

Udfyldes af ansøger (sæt x)

Forhåndsvurdering

Forhåndsanmeldelse

Byggeanmeldelse

Hvis andet, oplys hvilket - f.eks. ændret anvendelse

4. Ejendommens husdyrhold (Opgørelse og konsulenterklæring om tilstrækkelig kapacitet vedlægges)

Besætningsstørrelse før byggeri

Dyreart Stk. Dyreenheder

Dyreenheder ialt

Arealer før byggeri

Ejendommens samlede areal - ha Heraf til udspredning - ha

Lejet/forpagtet areal - ha Heraf til udspredning - ha

Ialt til udspredning

5. Ejendommens landbrugsareal

Skriftlige aftaler
(gødningsudbringning)

Ha.

Ha.

Besætningsstørrelse efter byggeri

Dyreart Stk. Dyreenheder

Dyreenheder ialt

Arealer efter byggeri

Ejendommens samlede areal - ha Heraf til udspredning - ha

Lejet/forpagtet areal - ha Heraf til udspredning - ha

Ialt til udspredning

Skriftlige aftaler
(gødningsudbringning)

Ha.

Ha.

Hedensted Kommune

Teknisk Afdeling

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Hedensted Kommune

Teknisk Afdeling

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Tlf. 79 75 50 00

Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen

Matrikelbetegnelse og ejerlav

Husnummer

2. Byggearbejde der agtes udført

3. Anmeldelsen drejer sig om
Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x)

Avlsbygninger/stalde og lignende

Individuelle gødningsopbevaringsanlæg

Etablering i forbindelse med tilslutning til fælles anlæg/biogasanlæg

Dyrehold

Stalde

Pelsdyrhaller

Mødding

Møddingsaftbeholder

Ensilageoplag

Ensilagesaftbeholder

Gyllebeholder

Ajlebeholder

Afløbsinstallation

Andet

Dyrehold

Stalde

Pelsdyrhaller

Mødding

Møddingsaftbeholder

Ensilageoplag

Ensilagesaftbeholder

Gyllebeholder

Ajlebeholder

Afløbsinstallation

Andet

Dyrehold

Stalde

Pelsdyrhaller

Mødding

Møddingsaftbeholder

Ensilageoplag

Ensilagesaftbeholder

Gyllebeholder

Ajlebeholder

Afløbsinstallation

Andet
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Har kommunen ikke reageret inden 14 dage fra modtagelsen af anmeldelsen, kan arbejdet påbegyndes, 
med mindre der søges om miljøgodkendelse/dispensation. Oplysningerne gives på anmelders ansvar.

12. Kommunens attestation

Kommunens navn, adresse og telefonnummer (stempel) Kontaktperson

Dato og underskrift

Det anmeldte byggearbejde opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser

11. Ejer af ejendommen ifølge tingbogen
Navn, adresse og telefonnummer Personnummer

Dato og underskrift

10. Anmelder
Navn, adresse og telefonnummer Personnummer

Dato og underskrift

9. Godkendelse/dispensation/påbud

Søges der om miljøgodkendelse Nej Ja

Hvis ja, oplyses ansøgningsdato

Hvis ja, oplyses ansøgningsdato

Er der søgt dispensation Nej Ja

8. Der vedlægges følgende bilag i 3 eksemplarer

A) Byggegrund og beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger og anlæg

B) Plan og snit (1:200) med angivelse af, hvilke materialer, der agtes anvendt til ydervægge og tagdækning

C) Dokumentation for bygningsværkets styrke og tæthed (byggeblad)

D) Eksisterende og projekterede afløbsledninger og disses tilslutning til bebyggelse og anlæg

E) Antal stipladser før og efter udvidelsen, herunder antal kg dyr på stald og gange

Er der vedlagt erklæring om tilstrækkelig kapacitet

Er der skriftlige aftaler om opbevaring af gødning på anden ejendom Nej

Nej

Ja

Ja

7. Beliggenhed/afstand - stalde/gødningsanlæg (tegning 1:500 vedlægges)

Afstand til nabobebyggelse

Nuværende - mtr. Planlagt mtr.

Afstand til bymæssig bebyggelse/
sommerhusområde m.v.

Nuværende - mtr. Planlagt mtr.

Afstand til samlet bebyggelse

Nuværende - mtr. Planlagt mtr.

Overholder det planlagte byggeri afstandskrav (se vejl.) Nej - se pkt. 9 vedr. dispensation Ja

Søges der om lokaliseringsgodkendelse Nej Ja

CVR-nummer
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      -    

      -    

Opbevaringsanlæg før byggeri

Anlægstype

6. Ejendommens opbevaringsanlæg
Opbevaringsanlæg efter byggeri

Anlægstype Rumfang/areal Kapacitet mdr.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Kapacitet mdr.Rumfang/arealAlder -
år

Kontrol -
år

Alder -
år

Kontrol -
år
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Blanketten anvendes som

• Byggeanmeldelse i landzone (byggeloven m.v.)

• Forhåndsanmeldelse (bekendtgørelse om erhvervs-

mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

BEK nr. 604 af 15. juli 2002 med senere ændringer.

• Ansøgning om forhåndsvurdering ( miljøstøtteloven/

forbedringsloven/straksafskrivningsloven).

Når landmanden har fremsendt blanketten i udfyldt stand

sammen med de nævnte bilag, er anmeldelsen opfyldt i

henhold til de 3 lovgivninger.

Har landmanden indgivet ansøgning om

• dispensation eller

• miljøgodkendelse

må arbejdet ikke påbegyndes før landmanden har hørt

nærmere fra kommunen om den videre ansøgningspro-

cedure.

Er ovennævnte punkter ikke relevante i den indsendte

anmeldelse, og har landmanden ikke modtaget en ind-

sigelse fra kommunen inden 14 dage, kan det anmeldte

projekt påbegyndes. 14 dages fristen regnes fra det tids-

punkt, hvor det nødvendige materiale er modtaget af

kommunen.

Lovgivningen vedrørende landbrugsbyggeri

Byggeloven (byggeanmeldelse)

Til byggearbejder vedrørende jordbrugserhvervene, drift-

og avlsbygninger samt gødningsopbevaringsanlæg m.v. i

landzone skal der ikke søges byggetilladelse, men ind-

gives en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen.

Hvis byggearbejdet kræver dispensation, tilladelse eller

godkendelse, skal der ansøges herom, og arbejdet må

ikke påbegyndes, før dispensation, tilladelse eller god-

kendelse er meddelt.

Vejledning til

• Forhåndsvurdering    • Forhåndsanmeldelse     • Byggeanmeldelse

For ejendomme i byzone eller for ændring eller udvidel-

se af stuehuse skal der søges om byggetilladelse (sær-

skilt blanket rekvireres). Miljøoplysninger skal yderligere

indgives, når det drejer sig om gødnings- og ensilage-

oplag, stalde m.v.

For opførelse af lader, maskinhuse samt garager, car-
porte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser o.l. på
højst 50 m² indgives en byggeanmeldelse (særskilt blan-
ket rekvireres).

Anmeldelse skal tydeligt angive, hvilket arbejde der ag-
tes udført. Ved ændret benyttelse af bebyggelsen skal
oplyses såvel den hidtidige som den påtænkte benyttel-
se.

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, hus-
dyrgødning, ensilage m.v. (forhåndsanmeldelse)
Drejer byggearbejdet sig om etablering, udvidelse eller
ændring af stalde, gødnings- og ensilageopbevarings-
anlæg eller afløb, skal der indgives en udvidet bygge-
anmeldelse (en forhåndsanmeldelse), som også inde-
holder en række miljøoplysninger.

Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra anmel-
delsen gjort indsigelse, kan arbejdet bringes til udførel-
se. Hvis byggearbejdet kræver dispensation, tilladelse
eller godkendelse, skal der ansøges herom, og arbejdet
må ikke påbegyndes, før dispensation, tilladelse eller
godkendelse er meddelt.
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Punkt 2

Der afkrydses i rubrikken, hvad der søges anmeldt.

Punkt 3

Der krydses af i rubrikkerne, hvad det påtænkte arbejde

omfatter.

Andet: Kan f.eks. dreje sig om etablering af vaskeplads i

tilknytning til pelsdyrsfarme, hvor afløb skal føres til en-

ten samletank eller ajlebeholder.

I tvivlstilfælde kan der vedlægges en beskrivelse af byg-

geriet.

Punkt 4

Ejendommens nuværende og fremtidige husdyrhold an-

gives omregnet til dyreenheder. Godkendelsespligten

gælder for ejendomme med mere end:

a) 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst

90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhø-

rende smågrise til 30 kg

b) 100 dyreenheder i slagtekyllinger

c) 230 dyreenheder i æglæggende høns

d) 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)

Punkt 5

Udspredningsarealet beregnes ved at fratrække befæ-

stede arealer, bortforpagtede arealer eller arealer, der

modtager spildevandsslam samt arealer som ikke har

gødskningsbehov, eller hvor husdyrgødning under nor-

male omstændigheder ikke må anvendes.

Er der indgået skriftlige aftaler om udspredning af gød-

ning på anden ejendom, skal kopi fremsendes til kom-

munen, hvis dette ikke allerede er sket.

Punkt 6

Der redegøres for det anlæg, der anmeldes.

Såfremt byggeriet medfører ændringer for opbevarings-

kapaciteten skal der indsendes en ny opgørelse, hvoraf

det fremgår at anlægget som minimum har kapacitet til at

opfylde kravene om opbevaring, udbringning og ud-

nyttelse (jf. § 9 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK. nr. 604 af

15 juli 2002).

Ved beregning af kapaciteten i måneder skal landman-

den være opmærksom på evt. tilledning af vaskevand,

processpildevand m.v. til gødningsanlæggene.

Vejledning til de enkelte punkter
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Opbevaringskapaciteten skal angives for hver enkelt ty-
pe husdyrgødning, dvs. fast gødning, ajle, gylle og mød-
dingsaft.

Skriftlig aftale om opbevaring af gødning på anden
mands ejendom eller gødningsopbevaringsanlæg skal
have en varighed af mindst 5 år. Aftalen indsendes i
kopi, hvis dette ikke allerede er sket.
Overførselsaftaler skal have en varihed af mindst 1 år.

Punkt 7
Eksisterende og fremtidige afstande fra stalde og gød-
ningsopbevaringsanlæg angives til nabobeboelse og til
byzone, sommerhusområder eller områder i landzone,
der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og er-
hverv. Afstanden beregnes mellem de nærmeste punk-
ter på bygningerne, anlæggene eller, for så vidt angår de
nævnte områder, disses afgrænsning.

Tegning i målestok 1:500 vedlægges.

Stalde, gødnings- og opbevaringsanlæg m.v. skal opfyl-
de følgende afstandskrav:

A. Til enkelte vandforsyningsanlæg - 25 m

B. Til fælles vandforsyningsanlæg - 50 m

C. Til vandløb og søer - 15 m

D. Til offentlig vej, og privat fællesvej - 15 m

E. Til levnedsmiddelvirksomhed - 25 m

F. Til beboelse på samme ejendom - 15 m

G. Til naboskel - 30 m

For punkt F er undtaget ensilageoplag, ensilagebeholde-
re og lukkede beholdere til husdyrgødning samt beholde-
re til spildevand.

Er det ikke muligt at overholde afstanden, skal der sø-
ges om dispensation med begrundelse for, hvorfor kra-
vene ikke kan overholdes.

Landmanden skal ved etablering, udvidelse og ændring
af husdyrbrug ansøge om dispensation (efter kapitel 2 i
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyr-
gødning, ensilage m.v.), hvis husdyrbruget kommer ind
under bekendtgørelsens bestemmelser om dispensation
ved lokalisering.



Uddrag af bekendtgørelsens bestemmelser

§ 3. Etablering af erhvervsmæssigt dyrehold, herunder
stalde og lignende, gødningsopbevaringsanlæg samt
udvidelser og ændringer af eksisterende dyrehold, der
medfører forøget forurening, er ikke tilladt

1) i eksisterende eller, ifølge kommuneplanens ramme-
del, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

2) i område i landzone, der i lokalplan er udlagt til bolig-
formål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige
formål med henblik på beboelse, institutioner,
rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 meter fra de i nr. 1 og 2
nævnte områder,

4) i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobebo-
else.

Stk. 2. Dispensation til rideskoler og hestepensioner kan
dog meddeles af kommunalbestyrelsen. Dispensationen
kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendom-
men, indretning af stalde, møddinger m.v. udover de i
bekendtgørelsen omhandlede krav.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende etablering, ud-
videlse og ændring af husdyrbrug, herunder stalde og
lignende, og gødningsopbevaringsanlæg inde for de i
stk. 3 og 4 nævnte afstande, jf. dog § 3, stk. 1, nr. 3 og 4.
Etablering, udvidelse og ændring uden for de i stk. 3 og
stk. 4 nævnte afstande, samt udvidelse og ændring, der
inden for disse afstande ikke medfører forøget
forurening, kan ske uden godkendelse, jf. dog §§ 29-30.

Stk. 2. Der skal i en godkendelse fastsættes sådanne
vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige
gener for omgivelserne begrænses.

Stk. 3. Der skal indhentes godkendelse til lokalisering af
husdyrbrug med mere end 15 dyreenheder, hvis der

Til en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugs-
pligt, der ligger i samlet bebyggelse i landzone, og som
har en anden ejer end driftsherren er mindre end
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m

Til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens ramme-
del, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde er mind-
re end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m

Til område i landzone, der i lokalplaner udlagt til boligfor-
mål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål
med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål
og lignende er mindre end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m
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Stk. 4. Der skal indhentes godkendelse til lokalisering af
husdyrbrug med mere end 100 dyreenheder, hvis der til
nabobeboelse, som har en anden ejer end driftsherren
og som ikke er beliggende på en ejendom med land-
brugspligt efter landbrugslovens regler, er mindre end
100 m.

Punkt 8
Der krydses af på vedlagte bilag.

Bilag A
Tegningen over byggegrund og beliggenhed af nuværen-
de og projekterede bygninger og anlæg samt eventuel
bebyggelse på tilstødende grunde. (Kun hvis der er
mindre end 100 m til nabobebyggelse, er det nødvendigt
med tegning af nabobebyggelse).

Det er væsentligt, at der på tegningen er indtegnet vand-
forsyningsanlæg, vandløb (herunder dræn) og søer, hvis
dette er af betydning for sagens behandling (se punkt 7).

Bilag B
Tegning udvisende plan og snit (1:200) med angivelse
af, hvilke materialer der agtes anvendt til ydervægge og
tagdækning.

Bilag C
Dokumentation for bygværkets styrke, tæthed og hold-
barhed.

Hvis byggeriet udføres efter et af landbrugets byggebla-
de, vedlægges dette. Ellers vedlægges dokumentation.

Bilag D
Tegning der viser eksisterende og projekterede afløbs-
ledninger og disses tilslutning til bebyggelse og anlæg.

Punkt 9
Som anført under punkt 4 og punkt 7 skal ejendommen
under visse forudsætninger søge miljøgodkendelse, hvis
der sker ændringer af ejendommen, som kan medføre
øget forurening. En ansøgning om miljøgodkendelse skal
indsendes, inden denne blanket udfyldes.

Der kan søges dispensation efter husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen vedrørende en række andre forhold.

Hvis byggearbejdet kræver dispensation, må arbejdet
ikke påbegyndes, før dispensation er meddelt.

Punkt 10 og 11
Oplysninger afgives på anmelders/ejers ansvar.

Landbrugsbyggeri


