Tjekskema – Miljøgodkendelser efter §§ 11 og 12
08-02-2011 tist

Datablad – udfyldes efter behov
Sagstype:

Sagsnr. .

Sagsbehandler:

Start dato:

Ansøger navn:

Bopælsadresse:

Email:

Tlf. & mb:

Ejendommens adresse:

Ejd.nr.

CVR-nr.

CHR-nr.

Konsulent navn:

Forening & adresse:

Email:

Tlf. og mb:

Dyreart:

Nudrift:

Ansøgt drift:

DE

DE

Kommentar [tist1]: Hvis det
hverken er § 11 eller 12 skal
ansøger underrettes herom
(evt. hvilken sagstype, det
ellers er). § 16 har særskilt
tjekskema.

Tjek af ansøgningstype
Hvilken ansøgningstype er der tale om:
• § 11 godkendelse
• §12,2 godkendelse
• § 12,3 godkendelse

Er der bivirksomhed el.lign. på ejendommen?
Hvis ja: Hvilken type:

Ja:
Ja:
Ja:

Ja:

Nej:
Nej:
Nej:

Kommentar [tist2]: Det kan
være aktiviteter som:
vindmøller, dambrug,
biogasanlæg,
komposteringsanlæg, halmfyr,
vognmandsvirksomhed,
spildevandstilladelser,
udledningstilladelse,
nedsivningstilladelse.

Nej:

Evt. bemærkninger:

Alarmklokke 1 - tjek af nudrift
Er der overensstemmelse mellem oplyst nudrift og kommunens godkendte produktion
Ja:
Nej:
Er oplysninger om nuværende staldtyper i overensstemmelse med kommunens registrering?
Ja:
Nej:
Er der sket ændringer, udvidelser el. etableringer indenfor de
sidste 8 år gældende fra 01.01.07:
Er der tidligere udarbejdet MGK efter husdyrloven i forvejen
Sags nr.

Ja:

Nej:

Ja

Nej

Bemærkninger:

Kommentar [tist3]: Hvis der
på husdyrbruget er biaktiviteter
opført på listerne i bekg. om
godkendelse af
listevirksomhed bilag 1 og 2
eller andre forurenende
aktiviteter, som kræver
godkendelse efter MBL, skal
vurderingen omfatte alle
forurenende aktiviteter på
bruget, og der skal træffes
samtidig afgørelse, jf. bekg. §
3
Kommentar [AM4]: Afklar
godkendt nudrift ud fra
GeoEnviron, acadre, e-arkiv,
KMD-structura m.m. Hvis nej:
Afklar årsag. Vær opmærksom
på at der oprettes en
selvstændig sag i acadre hvis
ansøger forud for ansøgningen
har bedt om afklaring af
godkendt dyrehold.
Kommentar [tist5]: Tjek earkiv, G.E., KMD-structura,
acadre mm. Hvis nej: Afklar
årsag.

Alarmklokke 2 - afstandskrav

Kommentar [HN6]: Hvis JA
skal tidligere udvidelser
vurderes med.
Kommentar [tist7]: Første
gang et husdyrbrug får en
miljøgodkendelse efter § 11 og
§ 12 skal godkendelsen
omfatte hele anlægget og
bedriftens arealer.
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Er husdyrbruget placeret nærmere end 50 m fra:
- Ekst. eller iflg. kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone eller sommerhusområde:
Nej:
Ja:

Kommentar [HN8]: Hvis JA,
en udvidelse, etablering el.
ændring er ikke tilladt. Særlige
afstande for pelsdyr, jf.
nedenfor.

Et område i landzone, som iflg. lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til
offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
Nej:
Ja:
Nabobeboelse (med eller uden landbrugspligt)

Nej:

Ja:

Evt. bemærkninger:

Ved pelsdyrproduktion:
Er antallet af tæver over 10.000 stk.

Nej:

Ja:

Overholder pelsdyrhallerne følgende afstande:
- 200/100 m fra nabobeboelse
Ja:
Nej:
- 300/200 m fra byzone, sommerhuse, områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone
eller sommerhusområde, område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og
erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
Nej:
Ja:
Overholder opbevaringsanlæggene flg. afstande:
Nej:
- 50 m til nabobeboelse
Ja:
- 100 m til byzone, sommerhuse, områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller
sommerhusområde, område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og
erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
Nej:
Ja:

Kommentar [tist9]: Det
største afstandskrav hvis over
10.000 tæver.
Afstandskravene er anderledes
for ræve – se bekg.
Kommentar [tist10]: Hvis et
nej: Evt. dispensation. Dog kun
til mindre bygningsmæssige
udvidelser til farme, som var i
drift en 1. februar 1986,
såfremt udvidelsen sker i
modsat retning af
nabobeboelse

Evt. bemærkninger:

Alarmklokke 3 - §7-arealer
Er der risiko for at naturarealer indenfor 300 m fra ejendommen bliver opløftet til §7-areal og at
Nej:
ejendommen derved kommer til at ligge i bufferzone 1 ? Ja:
Ved tvivl: Tjek med Natur
Evt. bemærkninger:

Alarmklokke 4 - afskæringskriterier
Er nedenstående afskæringskriterier efter Husdyrloven overholdt i ansøgningen?
•
•
•
•

Generelt NH3-reduktionsniveau?
Hvis bufferzone II: er max N-deposition overholdt?
Hvis bufferzone I: er krav om ingen meremission overholdt?
Lugtgeneafstande til nabo, byzone og samlet bebyggelse
o Er områderne markeret korrekt i ansøgningen?

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Kommentar [AM11]: Det
fremgår af IT-ansøgningen
hvorvidt afskæringskriterierne
er overholdt
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•
•
•

Udvaskning til grundvand?
Fosforoverskud på arealer?
N-overskud til overfladevand

Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:

Evt. bemærkninger:

Go / no go?
Har gennemgangen af ovenstående alarmklokke 1-4 vist at der er problemstillinger med afgørende
betydning for sagens behandling og som skal afklares før det er relevant at fortsætte
Nej:
sagsbehandlingen? Ja:
Hvis nej: Hvis det nødvendige materiale er indsendt til sagen (anlægstegning, tekstbilag, arealer,
kapacitetserklæring m.m.) kan sagen visiteres som fuldt oplyst (Grøn knap) i UVISA-systemet.
Udfyldning af tjekskema kan fortsætte.
Hvis ja: problemstillingen skal afklares før ansøgningen kan sagsbehandles!
Drøft evt. med kolleger og/eller kontakt ansøger og afklar problemet! Vurder om ansøgningen skal
visiteres på gul eller evt. rød knap i UVISA-systemet
Evt. bemærkninger:

Generelle forhold – afsnit 2
Forventet start af ændringer, udvidelser eller etablering:
Er der søgt om forlænget frist for udnyttelse af miljøgodkendelse?

Ja:

Nej:

Hvis ja, er der redegjort for etapevis udnyttelse af godkendelsen?

Ja:

Nej:

Skal der gives 8 års retsbeskyttelse i godkendelsen?

Ja:

Nej:

Kommentar [AM12]: Udgan
gspunktet er en frist på 2 år

Evt. bemærkninger:
Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Beliggenhed og planmæssige forhold – afsnit 3
Er der nybyggeri
Er der renovering i eksisterende stalde
Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Ja:
Ja:

Nej:
Nej:

Kommentar [HN13]: Hvis ja,
Vær opmærksom på, om
byggeriet er fritliggende eller
meget dominerende. Vurderes
ud fra landzonebestemmelsernes praksis.
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Er stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg placeret inden for følgende afstande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg
50 m til almene vandforsyningsanlæg
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer
15 m til offentlig vej og privat fællesvej
25 m til levnedsmiddelvirksomhed
15 m til beboelse på samme ejendom
30 m til naboskel (Ved pelsdyr: 5 m)

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Ligger anlægget indenfor:
- Værdifulde kulturmiljøer
- Særligt værdifulde landskaber
- Geologisk beskyttelses-/interesseområde
- Fredede områder
- Registrerede og udpegede lavbundsarealer
- Kirkebeskyttelseszone
- Større uforstyrrede landskaber
- Fortidmindebeskyttelseslinie
- Strand-, klit-, sø- eller åbeskyttelseslinie

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Skal der etableres fritliggende byggeri

Ja:

Nej:

Er byggeriet erhvervsmæssigt nødvendigt
for ejendommens drift som landbrugsejendom
Passer projektet ind i landskabet m.h.t.
højde, farver, materialer, beplantning, lys etc..

Ja:

Ja:

Nej:

Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Husdyrhold, staldanlæg og drift – afsnit 4

Kommentar [HN14]: Jf. § 8.
For pelsdyr gælder
afstandskravene ikke, hvis
anlægget er etableret før 1.
februar 1986 og der er fast
gulv med afløb eller
gødningsrender.
Hvis nej: Vil vi give
”dispensation” (jf. § 9, stk. 3)?
Vurderes ud fra risikoen for
miljøpåvirkning, hvorvidt
ansøger har andre muligheder
for placeringen, eller om en
given placering kan hindre
senere bygningsmæssige
udvidelser, m.v. Vurder
behovet for vilkår. Hø evt.
relevante faggrupper
Kommentar [tist15]: Det
kan evt. være relevant at høre
VEJ.
Kommentar [tist16]: Pkt. 6
gælder ikke for anlæg til
opbevaring af ensilage.
Kommentar [tist17]: For
pelsdyr er der kun krav om 5 m
til naboskel.
Kommentar [tist18]: Temaer fra kommuneplanen.
Byggeriet skal vurderes i
forhold til udpegningen. Særlig
relevant hvis nyt, fritliggende
anlæg eller meget
dominerende byggeri.
Kommentar [tist19]: Hvis
ja: tjek om byggeriet er i
overensstemmelse med
fredningen. Hør altid
naturgruppen
Kommentar [tist20]: Lavbundsarealer skal helst friholdes for byggeri. Nødvendigt
byggeri i lavbundsområder,
hvor naturtilstanden kunstigt er
ændret, skal udformes, så
mulighederne for naturgenopretning så vidt muligt
opretholdes.
Kommentar [anmh21]: Hvis
ja skal sagen til høring ved
Plan. Hvis nej vurder om der er
tale om stort og markant
byggeri i samråd med natur. I
givet fald sendes sagen i
høring ved Plan
Kommentar [anmh22]: Ved
større byggeri i værdifuldt
område skal det overvejes om
der bliver tale om
terrænregulering ifm byggeriet
der kræver særlig vurdering
Kommentar [tist23]: Hvis
byggeriet ligger fritliggende,
ikke er erhvervsmæssigt
nødvendigt eller ligger inden
for et af de nævnte udpegede
områder i kommuneplanen
skal der laves en nærmere
vurdering. Det kan være
relevant at høre plan.
Kommentar [HN24]: Der
skal evt. stilles vilkår til sikring
af de landskabelige hensyn.

5
Smågrise
• Antal producerede smågrise
•

Antal stipladser smågrise

•

Nej:
Er der lavet vægtkorrektioner Ja:
o Hvis ja: Er der lavet samme vægtkorrektioner i alle staldafsnit Ja:
o Fravænningsvægt fra evt. soproduktion på samme ejendom
o Indgangsvægt
o Afgangsvægt

•

•

Nej:
Er der lavet foderkorrektioner: Ja:
o Hvis ja: er der lavet samme foderkorrektioner i alle staldafsnit Ja:
o G råprotein pr FE
o FE/kg tilvækst
o Gram P pr FE

Kommentar [AM25]: Der
kan regnes med 6-6,5
smågrise/stiplads/år

Nej:

Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Slagtesvin
• Antal producerede slagtesvin
•

Antal stipladser slagtesvin

•

Er der lavet vægtkorrektioner Ja:
Nej:
o Hvis ja: Er der lavet samme vægtkorrektioner i alle staldafsnit Ja:
o Indgangsvægt
o Afgangsvægt

•

•

Søer
•

Nej:
Er der lavet foderkorrektioner: Ja:
o Hvis ja: er der lavet samme foderkorrektioner i alle staldafsnit Ja:
o G råprotein pr FE:
o FE/kg tilvækst
o Gram P pr FE

Nej:

Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [AM27]: Husk
der skal indtastes søer i 2
linier: hhv løbedrægtighedsafd. Og farestald

Antal søer ialt

•
•

Antal stipladser i løbe-drægtighedstald
Antal stipladser i farestald

•

Er der lavet korrektioner mht produktionsniveau: Ja:
Nej:
o Hvis ja: er der lavet de samme korrektioner i alle staldafsnit Ja:
o Antal smågrise/årsso:
o Fravænningsvægt smågrise:

•

Kommentar [AM26]: Der
kan regnes med ca. 4
producerede
slagtesvin/stiplads/år

Er der lavet foderkorrektioner? Ja:

Nej:

Kommentar [anmh28]: Ca.
70% af stipladserne er i Løbedræftighedsstalden

Nej:

Kommentar [anmh29]: Ca.
30% af stipladserne er i
farestalden
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o
o
o
o
o
•

Køer
•

Hvis ja: er der lavet de samme foderkorrektioner i alle staldafsnit Ja:
G råprotein pr FE:
FE/ årsso i farestald:
FE/ årsso i løbedrægtighedsstald:
Gram pr. FE:

Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Antal årskøer

•

Antal årsopdræt, 0-6 mdr.

•

Antal årsopdræt, 6 mdr. – kælvning

•

Antal tyrekalve

•

Antal ungtyre

•

Er der afgræsning Ja:

•

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [AM30]: Opgive
s som antal årsdyr. Ved fuld
opdræt kan antallet beregnes
som: ( 6/27) x antal årskøer
Kommentar [AM31]: Opgive
s som antal årsdyr. Ved fuld
opdræt kan antallet beregnes
som( 21/27) x antal årskøer
Kommentar [AM32]: Tyreka
lve opgives som antal
producerede dyr på et år.

Nej:

Kommentar [AM33]: Ungtyr
e opgives som antal
producerede dyr pr år

Mink, fjerkræ eller andet:
• Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Er der redegjort for:
•
•
•

Opbevaring af ensilage Ja:
Energi- og vandforbrug Ja:
Afledning af spildevand Ja:

Nej:
Nej:
Nej:

Kommentar [anmh34]: Hvis
der er privat vandboring på
ejendommen, er det vigtigt at
sammenholde selve
indvindingstilladelsen med det
forventede fremtidige forbrug
ifølge ansøgningen. Hvis det
forventede fremtidige forbrug
overstiger tilladelsen, skal der
søges om udvidelse af
indvindingstilladelsen. Tjek evt.
med Kirsten Haumann. Vær
også opmærksom på, at hvis
indvindingen overstiger 6.000
m3 skal der betales
grundvandsgebyr.

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Er der redegjort for opbevaring og bortskaffelse af:
•
•
•

Døde dyr
Olie/kemikalieaffald
Andet affald

o
o

Er der redegjort for påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr:
Er der udarbejdet beredskabsplan?

Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Gødningsproduktion og håndtering – afsnit 5
Import/eksport af husdyrgødning
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Hvor afgives/modtages gødningen til/fra (adresse) og hvad er omfanget (DE)
Aftalenavn/-adresse
FØR-Omfang (DE)
EFTER-Omfang (DE)
DE
Kg N
Kg P
DE
Kg N
Kg P
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
Modtages der slam:

Ja:

Kommentar [HN35]: Hvis ja
undersøg aftalen. Det skal
inddrages i
udvaskningsberegningerne og
evt. stilles vilkår.

Nej:

Nej:
Er der på bedriften flere ejendomme med husdyrproduktion
Ja:
Hvis ja:
•
ar ansøger indsendt alle aftalearealer der hører til bedriften
Ja:
Eller
•
ar ansøger indsendt en CVR-redegørelse for bedriftens aftalearealer Ja:

Nej:

Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Opbevaring af husdyrgødning
•

Er der erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Ja:

Nej:

•

Er der indtegnet lagre for alle typer af husdyrgødning i IT-ansøgningen?

Ja:

Nej:

•

Summerer husdyrgødning til 100% i IT-ansøgning ?

Ja:

Nej:

•

Hvor stor andel af dybstrøelsen bringes direkte ud?

•

Er der en gylletank fra (01.01.07) eller derefter:

Ja:

Nej:

•

Er der opbevaring af husdyrgødning på andre ejendomme?

Ja:

Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [AM37]: Hvis
ikke der er indtegnet lagre for
alle typer af husdyrgødning
regnes ikke N-tab fra lager
Kommentar [HN38]: Hvis
gylletanken anvendes til svin
eller kødædende pelsdyr og
den er placeret < 300m fra
nabobeboelse, samlet
bebyggelse (§ 4 stk. 3 Gl.
husdyrbekendtgørelse) eller
nærmere end 300 m fra de
beskyttede naturtyper nævnt i
§ 7 i husdyrloven, skal den forsynes med fast overdækning.
Dog ikke ved forsuret gylle.
Kommentar [anmh39]: Hvis
ja skal beliggendhed vurderes

Behandling af husdyrgødning
Indgår der:
• Gylleforsuring
• Gylleseparering
• Gyllekøling

Kommentar [HN36]: Der
kan evt. stilles skærpede krav.
Se evt. markplan. jf.
Bekendtgørelse om
husdyrbrug og dyrehold for
mere end 3 DE… § 6.

Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:
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Forurening og gener fra husdyrbruget – afsnit 6
Ammoniakfordampning
•

Er det generelle krav om reduktion af ammoniakfordampning overholdt:

Ja

Nej

o
r bedriften autoriseret økologisk
•

Er stald, lager eller markstak beliggende helt eller delvist i Bufferzone 1:
o Hvis ja: Stiger ammoniakemissionen fra anlægget?

•

Ja

Ja
Ja

Nej

Nej
Nej

Kommentar [HN41]: Hvis
det er økologisk
svineproduktion er der ikke
reduktionskrav for ammoniak.
Kommentar [tist42]: Ind til
300 m fra lovens § 7-arealer

Er stald, lager eller markstak beliggende helt eller delvist i Bufferzone 2:

Ja

Nej

Hvis ja:
o Hvor mange andre brug>75 DE ligger i samme bufferzone og <1.000 m fra det ansøgte
anlæg:
o Overholdes den maksimale merdeposition på naturarealerne?:
Ja
Nej
•

Kommentar [HN40]: Jf.
bekendtgørelsens bilag 3.
2007:15 %, 2008: 20 %, 2009:
25 %. Ifht. bedste staldsystem,
normtal 2005/2006. Kravet
gælder for udvidelses/ændrings-delen af projektet.

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [tist43]: For
anlæg, der ligger i bufferzone
1, må ammoniakemissionen
fra stald og lager ikke forøges.
Kommentar [tist44]: 3001000 m fra lovens § 7 arealer.
Kommentar [HN45]: Merdepositionen på naturarealet
må maksimalt være på: 0,3 kg
N pr. ha ved mere end 2 brug
(mere end 1 ejendom udover
den ansøgte), 0,5 kg N pr. ha
ved 2 brug (1 ejendom udover
den ansøgte), 0,7 kg N pr. ha
ved 1 brug (den ansøgte).
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Lugt
Er placering af følgende områder angivet korrekt i IT-ansøgningen?
Nej:
• Enkelt bolig:
Ja:
• Samlet bebyggelse/lokalplan i landzone:
Ja:
Nej:
• Byzone/sommerhusområde:
Ja:
Nej:

Kommentar [AM46]: Tjek
kommuneplanens
rammeområder

Er der andre husdyrbrug over 75 DE inden for en afstand af 300 m fra byzone, samlet bebyggelse
o.lign. eller 100 m. fra enkeltboliger:
Ja:
Nej:
Område

Ukorr.
Korr.
Geneafstand geneafstan
d

Geneafstand
nudrift

Vægtet
gns.afsta
nd

Kommentar [tist48]: Hvis
ja, skal geneafstanden
forøges. Ved ét andet
husdyrbrug: 10 % forøgelse.
Ved to eller flere andre
husdyrbrug: 20 % forøgelse
Kommentar [tist49]: Hvis
geneafstandene er overskredet
skal der som hovedregel
meddeles afslag. Dog ikke
hvis: 1) Der foretages
lugtreducerende tiltag, som vi
vurderer er tilstrækkelige til at
overholde geneafstanden. 2)
Der foretages lugtreducerende
tiltag som giver uændrede eller
færre lugtgener end i nudriften
samtidig med, at afstanden til
omboende er længere end 50
% af den beregnede
geneafstand.

Eksisterende eller, ifølge
kommuneplanens
rammedel, fremtidigt
byzone- eller
sommerhusområde
Samlet bebyggelse i
landzone eller område i
landzone, der i lokalplan
er udlagt til boligformål,
blandet bolig og erhverv
eller til offentlige formål
mhp. beboelse,
institutioner, rekreative
formål og lign.:
Enkeltboliger

Kommentar [tist50]: Geneafstanden skal overholdes i
forhold til hele området, og
ikke kun beboelser.
Kommentar [tist51]: Genea
fstanden skal overholdes ift. de
boliger, som udløser samlet
bebyggelse (dvs. de
beboelser, hvor der inden for
en afstand af 200 m ligger
mere end 6 andre beboelser
på hver sin ejendom, minus
beboelser med landbrugspligt
og beboelser ejet af ansøger)

Beregnet konsekvensradius:
Er der nogle, som skal partshøres i forbindelse med evt. lugtgener?:
Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Er der redegjort for:
•
•
•
•
•

Genafstan
d
overholdt?

Kommentar [AM47]: Tjek
kommuneplanens
rammeområder

Støj:
Støv:
Lys:
Fluer og skadedyr:
Er transportveje og antal transporter oplyst:

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Påvirkning fra arealerne – afsnit 7
Ejet og forpagtet areal
Udbringningsarealer ansøgt
-oplyst-

Øvrige arealer der ikke kan
anvendes til udbringning

Kommentar [tist52]: Genea
fstanden skal overholdes ift.
bebyggelsen og ikke til åbne
arealer. Beboelser med
landbrugspligt og beboelser
ejet af ansøger er ikke
omfattet.
Kommentar [tist53]: Konse
kvensradius beregnes i ITansøgningens regneark under
fanebladet ”Anlæg - output”
celle B132.
Kommentar [anmh54]: I
§12,2 sager skal udkast til
godkendelse sendes i høring til
naboer, andre berørte, og dem
der har bedt om det ifm den
indledende annoncering. Efter
udmeldinger fra MKN defineres
andre berørte som
"ejendomme der ligger
indenfor den beregnede
konsekvensradius for lugt"
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Ejet og lejet
Aftale

Ha
0,00
0,00

Ha
0,00
0,00

I alt

0,00

0,00

Kommentar [anmh55]: Gyll
emodtagerne skal partshøres.
Få oplyst navn m.m. fra
konsulent

•

E
r der overensstemmelse mellem JB-nr anført i IT-ansøgning og JB-nr i MapInfo: Ja

Nej

r der redegjort for om arealerne er drænede eller grøftede?
o
vis nej, ligger arealerne i et område hvor det ikke har betydning?

Ja

Nej

Ja

Nej

•

E
H

•

E
r harmonikravet opfyldt?

Ja

Nej

r side 2 fra EU-ansøgningen indsendt?

Ja

Nej

•

E

•

•

Kommentar [AM57]: Kvæg
på egen eller lejet jord: 1,7
eller 2,3 DE/ha. Andre
dyrearter + alle aftalearealer:
1,4 DE/ha
Kommentar [anmh58]: Bru
ges til afklaring af hvile
forpagtede arealer der indgår
og dermed hvem der skal
parthøres

Aftalearealer
•

Kommentar [tist56]: For ”I
alt”-beregninger: Højreklik og
vælg ”Opdater felt”.

Er der tredjemandsarealer i nitratklasse, NO3-følsomt indvindingsområde, område med
indsatsplan, fosforklasse I, II eller III?
Ja:
Nej:
Hvis der indgår en §16-godkendelse:
o Er der overensstemmelse mellem importeret husdyrgødning i den pågældende §16
ansøgningen (DE, kg N og kg P) og eksporteret husdyrgødning (DE, kg N og kg P) i
Nej
nærværende ansøgning: Ja
Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [AM59]: Hvis ja
skal der søges om §16godkendelse af de
pågældende aftalearealer
Kommentar [anmh60]: Hvis
nej skal det afklares med
konsulent hvor fejlen er. Vær
opmærksom på at ved
tilpasninger i §10, 11 eller 12
ansøgningen kan det påvirke
sammensætning af
husdyrgødning

Nabokommuner
•

Er der arealer i anden kommune:
o Hvis ja: hvilken?:

•

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Ja

Søer og vandløb:
•

Er der arealer i opland til målsatte søer:

Ja

Nej

•

Er der arealer m. > 6° hældning mod vandløb, søer eller fjorde: Ja

Nej

•

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Fosfor – overfladevand

Nej

Kommentar [HN61]: Høring
i denne kommune

Kommentar [anmh62]: Efte
r ændring i HGB 02.07.2009
må der ikke udbringes
flydende husdyrgødning på
skråninger med hældning >6
grader ned mod vandløb,
søer>100 m2 eller fjorde
indenfor en afstand af 20 m fra
vandløbets, søens eller
fjordens øverste kant. Vurder
om de generelle regler vedr.
ovenstående samt 2 m
bræmmer er tilstrækkeligt eller
der skal stilles vilkår ud over
dette
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Kommentar [anmh63]: Pklasse III = drænet lerjord med
Ptal >6. P-klasse I = drænet
lerjord med P-tal 4-6.

•

Ligger udspredningsarealerne uden for fosforklasse I eller III?

•

Ligger udspredningsarealerne uden for fosforklasse II?
o Hvis ja: Er arealerne drænet eller grøftet?

•

Hvis der er arealer i fosforklasse I, II eller III er kravene til P-overskud fra arealerne overholdt?
Ja:
Nej:

•

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Ja:

Nej:

Ja:
Ja

Nej:
Nej

Kommentar [anmh64]: Pklasse II = lavbundsareal med
okkerklasse II eller derover

Kommentar [anmh66]: Kra
v til P-overskud fremgår af
bilag 3 i godkendelsesbek. Det
kan endvidere aflæses i ITansøgningen om kravet er
overholdt. Vær opmærksom
på, at nudrift og importeret
husdyrgødning i nudrift har
betydning for beregningen

Kvælstof - overfladevand
•
•

Ligger udbringningsarealerne i nitratklasse 1, 2 og 3)?
Hvis ja:
• Antal ha i nitratklasse 1?
• Antal ha i nitratklasse 2?
•

•

Kommentar [anmh65]: Opl
ysninger om dræning og
grøftning fås fra ansøger

Ja:

Kommentar [tist67]: Hvis ja
skal der sikres en stramning af
harmonireglerne eller en eller
flere af følgende virkemidler,
som sikrer et tilsvarende
beskyttelsesniveau:
Efterafgrøder,, Reduceret
kvælstofnorm eller Ændret
standardsædskifte.

Nej:

Antal ha i nitratklasse 3?

Kommentar [tist68]: Krav
om at harmonikravet reduceres
til 85 % af de generelle regler

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [tist69]: Krav
om at harmonikravet reduceres
til 65 % af de generelle regler

Øvrigt overfladevand:
Er der arealer i følgende oplande til Kattegat:
• Voer å (udløb ved habitatområde nr. 14)?
Ja:
• Strengsholt Bæk (udløb ved habitatområde nr. 14)? Ja:
• Solsbæk (OBS på N2000område nr.11–Solsbæk)? Ja:
• Sulbæk (udløb ved habitatområde nr. 4)?
Ja:
• Elling Å (udløb ved habitatområde nr. 4)?
Ja:
• Øvrige oplande til Kattegat
Ja:

Kommentar [tist70]: Krav
om at harmonikravet reduceres
til 50 % af de generelle regler

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

, hvis ja:
, hvis ja:
, hvis ja:
, hvis ja:
, hvis ja:
, hvis ja:

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kvælstof - grundvand
•

Er der arealer i nitratfølsomme indvindingsområder:

Ja:

Nej:

•

Er der udarbejdet indsatsplan:

Ja:

Nej:

•

Er der arealer i indvindingsopland:

Ja:

Nej:

Hvis ja til én af ovenstående:
• Er der lavet gns. over de sidste 5 års udbringning af husdyrgødning Ja:
• Overholdes kravet til den maksimale udvaskning i IT-ansøgningen? Ja:

Nej:
Nej:

Husk at stille vilkår vedr. de tiltag der er en forudsætning for at et evt. krav er overholdt!
Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kommentar [anmh71]: På
grund af strømforholdene i
Kattegat, vurderer kommunen,
at der sker en udpræget
opblanding af vandene og at
der derfor generelt skal
foretages en vurdering efter
habitatdirektivet for projektets
eventuelle påvirkning af de
marine Natura 2000-områder i
Kattegat
Kommentar [tist72]: Hvis
der ikke er indsatsplan gælder
følgende: For nye arealer og
arealer, hvor der før
ændringen er lavere
udvaskning end 50 mg. nitrat
pr. l. fra rodzonen, må
udvaskningen efter ændringen
ikke overstige 50 mg. nitrat pr.
l. Hvis der før ændringen er en
udvaskning på over 50 mg.
nitrat pr. l., kan der ikke tillades
... [1]
Kommentar [tist73]: Hvor
der er udarbejdet indsatsplan,
skal miljøgodkendelsen leve
op til planen. Hør evt. VAND
Kommentar [anmh74]: Hus
k partshøring af vandværk når
der er arealer i indv.opland
Kommentar [anmh75]: Ved
beregning af udvaskningen i
NO3-områder indgår udbragt
husdyrgødning i nudrift. Dette
skal angives som et gns. over
... [2]
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Natur
Er der § 3 arealer m.v. der overlapper med udbringningsarealer:

Ja

Nej

Er der tale om mindre overlap/forskydninger der skal afklares af natur?

Ja

Nej

Er der tale om større overlap hvor vi allerede nu skal anmode om supplerende oplysninger om
Nej
driftshistorie for de pågældende overlap?
Ja
Er der overlap med Natura 2000-områder

Kommentar [anmh76]: Hvis
der er større overlap med §3
anmodes ansøger om en
redegørelse (brug paradigma
for anmodning om supplerende
oplysninger). Mindre overlap
afklares af Natur

Nej

Ja

Kommentar [anmh77]: Se
evt. snitfladeaftale med natur

OBS: Alle sager skal til høring i natur
Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

BAT – afsnit 8
•

Har ansøger redegjort for anvendelsen af BAT:

•

Indeholder redegørelsen følgende punkter:
o Staldindretning:
Ja:
o Foder:
Ja:
o Opbevaring/behandling af husdyrgødning: Ja:
o Udbringning af husdyrgødning:
Ja:
o Forbrug af vand og energi:
Ja:
o Management:
Ja:

•

Ja:

Kommentar [tist78]: For §
11: Hvis der er udarbejdet
BAT-byggeblade for de
pågældende dyretyper, skal
der redegøres for
mulighederne for at anvende
teknikkerne.

Nej:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Kommentar [tist79]: For §
12: Redegørelsen skal som
minimum følge kravene i EUreferencedokument om BAT
for intensivt hold af svin og
fjerkræ fra juli 2003 med
senere ændringer. for andre
dyretyper skal redegøres for
tilsvarende punkter.

Er der lavet konkret vurdering af hvad der er BAT-niveau i denne sag:

Kommentar [AM80]: Der
skal indsendes fiktiv ansøgning
der viser NH3-emisionen ved
anvendelse af de tiltag som
kommunen vurderer er BAT

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Alternative løsninger og 0-alternativ – afsnit 9
•

Har ansøger redegjort for de væsentligste alternativer til det ansøgte projekt Ja:

Nej:

•

Har ansøger redegjort for 0-alternativet:

Nej:

Ja:

Evt. bemærkninger/behov for supplerende oplysninger:

Kvittering, møde, annoncering mm
Send kvittering til ansøger med anmodning om manglende oplysninger, kommunens vurdering af BATniveau samt forslag til dato for møde med ansøger og konsulent
Møde med ansøger og konsulent er afholdt d.
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Skriftlig opfølgning på møde er sendt ud
Forannoncering i §12,2-sager
• Send annoncering (§ 12, stk. 2):
• Hvornår sker annonceringen:
Dato:
• Hvornår udløber fristen for at melde, at man ønsker afgørelsesudkast tilsendt:
• Følgende har bedt om at få udkast til afgørelsen tilsendt:

Kommentar [tist81]: Husk,
at hvis udvidelsens størrelse i
sig selv overstiger IPPCgrænsen, skal der ske
forannoncering m.v. som i §
12, stk. 2 sager, uanset om
nudriften også er over IPPCgrænsen eller ej. (MKN 13000780)

Dato:

Evt. Bemærkninger:

Kommentar [tist82]: Fristen
skal være på minimum 2 uger
fra annonceringen.

Sagsbeh.

Høringer /sagsbehandling

Dato
afsted

Dato
retur

Høring hos:
Bemærkninger:
Høring hos:
Bemærkninger:
Høring hos:
Bemærkninger:
Kommentar [tist83]: Naboh
øringsbrev kan først sendes,
når der er overblik over
eventuelle problemer i sagen,
da brevet skal indeholde en
vurdering af sagen.

Send nabohøringsbrev (§ 11 og § 12, stk. 3)
Evt. bemærkninger:

Afsluttende manøvrer
Skriv udkast til miljøgodkendelse med kort projektbeskrivelse og evt. vilkår.
Send ud til ansøger+ evt. parter til partshøring. Svarfrist ca. 2 uger
For § 12, stk. 2- sager: Send ud til naboer, parter, andre berørte samt til dem har bedt
om det.
Parter er f.eks. gyllemodtagere og ejere af forpagtede arealer (jf.FAQ nr. 20) og
vandværker hvis der er arealer i indvindingsopland. Efter udmeldinger fra MKN
defineres ”andre berørte” som "ejendomme der ligger indenfor den beregnede
konsekvensradius for lugt" (MKN-130-00344)
Svarfrist 6 uger. (Skal indeholde oplysninger af relevans for afgørelsen, som er
modtaget efter den indledende annoncering)
Vurder, om evt. bemærkninger fra høringer kræver justeringer af miljøgodkendelsen
eller fornyet vurdering
Bemærkninger:
Send miljøgodkendelsen til ansøger m. kopi til relevante parter.
Dato for afgørelsen:
Annoncer miljøgodkendelsen. Klagefrist 4 uger

Sendt:
Frist:
Sendt:
Frist:

Kommentar [tist84]: Parter
er også boliger inden for
konsekvensradius for lugt, jf.
MKN-130-00738

Kommentar [tist85]: Konse
kvensradius beregnes i ITansøgningens regneark under
fanebladet ”Anlæg - output”
celle B132.
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BILAG 1

Bemærk IPPC-grænsen (250 DE):
•
•
•
•

270 DE, hvis mindst 90 % af De stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750
stipladser til søer.
100 DE, hvis der er tale om slagtekyllinger eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger.
230 DE, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns.
210 DE, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30
kg).

Side 11: [1] Kommentar [tist72]

Tinne Stougaard

09-02-2010 00:12:00

Hvis der ikke er indsatsplan gælder følgende: For nye arealer og arealer, hvor der før ændringen er lavere
udvaskning end 50 mg. nitrat pr. l. fra rodzonen, må udvaskningen efter ændringen ikke overstige 50 mg.
nitrat pr. l. Hvis der før ændringen er en udvaskning på over 50 mg. nitrat pr. l., kan der ikke tillades nogen
merbelastning.
Side 11: [2] Kommentar [anmh75]

anmh

09-02-2010 00:12:00

Ved beregning af udvaskningen i NO3-områder indgår udbragt husdyrgødning i nudrift. Dette skal angives
som et gns. over de sidste 5 år jf. FAQ nr. 30

