
A. Anmelder
Navn

TelefonnummerAdresse

B. Dyreholdet - skal udfyldes

C. Produktionsarealet til dyr - skal indtegnes på kortbilag

Bygningsnum-
mer jf. BBR

Staldsystem (staldsystem er fx spaltegulv, 
fastgulv, dybstrøelse m. m.)

Ønsket 
produktions-
areal
(se forklaring 
side 3)

Produktionsareal i alt
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MS 101 (12/2018) 

Dato

Anmeldelse af etablering, 
udvidelse eller ændring af 
mindre dyrehold

Oplyses ved henvendelse
KLE 09.17.15G01 • Sagsidentifikation

Ejer/ejere (hvis forskellig fra anmelder)

Adresse eller matrikelnummer

Produktionssted

E-mail - anmelder

CVR-nummer Evt. P-nummer CHR-nummer

Evt. konsulent - navn

Nuværende
dyrehold

Dyreart/Type Antal dyr Placering
(bygningsnr. jf. BBR)

Ønsket dyrehold

Produktions-
areal (m2) Ændres i forhold til nu

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Email

5
7
0
8
4
1
0
0
4
6
6
3
6



Ja Nej

Ja Nej

E. Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af ansøger

Er produktionsanlæggets størrelse mindre end

1.

2.

3.

4.

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

Til eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde

Udarbejdet af KL Side 2 af 4

MS 101 (12/2018) 

D. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning og foder - skal indtegnes på kortbilag

Størrelse Nybyggeri

Rumfang (m3) el. areal (m2)

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

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

100 m2 - for alle typer af mindre dyrehold

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

200 m2 - for besætninger kun med heste

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

5.

6.

7.

8.

9.

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

Til nabobeboelse

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

Kategori 2 - natur (ammoniakfølsom natur udenfor Natura 2000-områder) Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

25 m til enkelt vandindvindingsanlæg

50 m til almene vandindvindingsanlæg

10.

11.

12.

13.

14.

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

15 m til offentlig vej og privat fællesvej

25 m til levnedsmiddelvirksomhed

15.

16.

15 m til beboelse på samme ejendom

30 m til naboskel

Er afstanden fra anlæg der påtænkes ændret større end

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Søges der om dispensation grundet manglende overholdelse af afstandskrav nævnt i 
pkt. 10 - 16: (hvis ja, skal begrundelsen vedlægges anmeldelsen).

Ja NejOpbevares komposteret husdyrgødning i markstak
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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. Hvis der ansøges om dispensation skal der vedlægges begrundelse for dispensationsansøgningen.

Kortbilag kan evt. laves via arealinformation: https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
Oplysninger om bygninger på ejendommen kan findes her: kort.bbr.dk

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af anmeldelsen kan du kontakte kommunen.

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. Du behøver kun anmelde ikke-erhvervsmæssigt dyrehold hvis kravene i kapitel 4 ikke er over-
holdt.

Hvis dyreholdets samlede produktionsareal er større, end hvad der fremgår af skemaets punkt E nr. 1-4, skal der i stedet 
indsendes en ansøgning gennem www.husdyrgodkendelse.dk. Vejledning til dette kan ses på Miljøstyrelsens hjemmesi-
de.

Kommunen gør opmærksom på, at der ved nybyggeri eller ændret anvendelse af bygninger skal inddrages vurdering i 
forhold til landzonebestemmelserne. Det gælder også flytbare anlæg, der placeres uden tilknytning til eksisterende byg-
geri.

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.

Bemærkninger

Bilag

Vejledning

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://kort.bbr.dk/
http://www.husdyrgodkendelse.dk
https://mst.dk/
https://mst.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192158
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192157
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192162https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192162
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188313
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Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen, et dyrehold, der er mindre end:
  1) 30 høns og
  2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

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 over-

stiger 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 den øvrige dyrehold, mens de øvrige dyretyper vur-
deres samlet. Det er således muligt at have et dyrehold fx 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 det område i stalden, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og hvor 
til de ikke kun har kortvarig adgang. Definitionen fremgår af 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 husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen.

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 af kategori 2-natur findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Definitioner

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og vide-
regiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, pri-
vate virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplys-
ningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten 
udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når op-
lysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har 
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller 
slettet. 

Ejeren af ejendommen er forpligtet til at påse, at bygninger 
og opbevaringsanlæg er korrekt registreret i BBR-registret.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine ret-
tigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger. 

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttel-
sesrådgiverens rolle.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

http://www.datatilsynet.dk
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