
 

  

  

  

Skema til ansøgning om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 
  

Ansøger m.v. 
  Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. 

Ansøger       

Ejer/ejere    

       

  Adresse CVR-nr. CHR-nr. 

Husdyrbrugets 
ejendom/ejendomme 

      

      

  

Husdyrproduktion 
  Dyreart Antal dyr Dyreenheder (DE) 

Nuværende produktion       

      

Fremtidig produktion       

      

  

Arealer 
  Hektar 

Bedriftens samlede areal   

Bedriftsarealer til udbringning af husdyrgødning   

Til forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning   

  

Husdyrgødning tilført og fraført bedriften 
  Modtager CVR-nr.   CHR-nr.   Skriftlig aftale Fraført, DE 

Husdyrgødning fraført 
bedriften 

      

      

      

  Afgiver CVR-nr.  CHR-nr. Skriftlig aftale Tilført, DE 

Husdyrgødning og 
anden organisk gødning 
tilført bedriften 

      

      

      

  

Kortmateriale 
  Vedlagt 

Nuværende bygninger og planlagt byggeri samt eksisterende og fremtidig beplantning   

Bedriftens samlede arealer samt bedriftens udbringningsarealer, inkl. aftalearealer   
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Miljø, natur, landskab og naboforhold 
  Ja Nej 

1 Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene angivet i § 8 i 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til vandforsyningsanlæg, vandløb og 
søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel? 

    

2 Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i § 20 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne? 

    

3 Ligger anlæggene mere end 300 m fra de beskyttede naturtyper, som er omfattet af 
kategori 1, 2 eller 3, som angivet i bilag 3, punkt A? 

    

4 Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12º eller mere 
ned til søer og vandløb udover de 20 meter som fremgår af bekendtgørelse om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. § 
30, stk. 3? 

    

5 Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer?     

6 Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne 2 og 3, som angivet i bilag 3, 
punkt D, nr. 1? 

    

7 Ligger udbringningsarealerne uden for fosforklasserne 2 og 3, som angivet i bilag 3, 
punkt C? 

    

8 Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder og 
områder der ved zonering er konstateret at være nitratfølsomme, og som på et senere 
tidspunkt vil blive fastlagt som nitratfølsomt indvindingsområde og blive omfattet af 
en indsatsplan, som angivet i bilag 3, punkt D? 

    

9 Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede 
naturarealer? 

    

10 Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med 
landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer? 

    

  

Udover de 10 nævnte punkter skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering i forhold til §§ 27 og 
32 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

 


