Skema til visitation af § 11, § 12 og § 16 ansøgning ver. nr.
gældende for:
Adresse:
Driftansvarlig:
Adresse:

Konsulent:
Tlf. konsulent:

Dato for visitering:

udført af:

Anlæg:
Tjekpunkt
Situationsplan/plantegning

ja/nej

Reaktion Hvor
PDF/bilag

Er der vedlagt en fyldestgørende
situationsplan/plantegning jf.
Godk.bek. bilag 2?
Udflytning/nærhed til naboer
PDF/bilag
Er der vedlagt en fyldestgørende
begrundelse for den ønskede
placering/fravalgte placeringer?
Afstandskrav
CB-kort.

Er Husdyrgodkendelseslovens
forbudszoner overholdt (50 m til
beboelsesområder og 300 m til §
7-natur)?
Er afstandskravene i
Husdyrgodkendelseslovens § 8
overholdt?

CB-kort.

Hvis ikke skal der være vedlagt begrundet
anmodning om dispensation. Hvis det ikke
vurderes muligt af dispensere, skal der varsles
afslag.
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Bemærkninger

BAT
Er der tale om tilfredsstillende
redegørelse (management,
foder, staldindretning,
vandforbrug, energiforbrug,
opbevaring af husdyrgødning),
herunder
beskrivelse/begrundelse for
fravalg, jf. Godk.bek. bilag 2?

PDF/bilag
Evt. FAQ 56 og
57

Er der oplyst dato for renovering
af eksisterende stalde?
Nulalternativ (kun § 12)
PDF/bilag
Er der en beskrivelse af nulalternativet jf. Godk.bek. bilag 2?
Andre forhold
Er der jf. Godk.bek. bilag 2 en
fyldestgørende beskrivelse for:

energiforbruget?

PDF/bilag

vandforbruget?

PDF/bilag

håndtering af døde dyr?

PDF/bilag

håndtering af affald?

PDF/bilag

spildevand (typer, afledning
m.v.)?

PDF/bilag

kapacitetsberegning?

PDF/bilag

transport?

PDF/bilag

støj?

PDF/bilag

skadedyr?

PDF/bilag

kemikalier?

PDF/bilag
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foderopbevaring?

PDF/bilag

lysforhold?

PDF/bilag

ophør? (kun § 12)

PDF/bilag

Nudrift
Er der miljøkrav i eksisterende
miljøgodkendelse eller VVM, der
ikke er indtastet i nudrift?

E-arkivet/Public/
papirarkiv.

Stemmer dyrehold og staldtype i
nudrift overens med
produktionstilladelse?

E-arkivet/Public/
Papirarkiv/GHI

Ammoniakkrav
Er ammoniakkravet overholdt?

pkt. 3.1. i PDF

Grundlag for ammoniakkrav
Er beregningspunktet foretaget i
nærmeste § 7-areal?

CB-kort/
Husdyrgodkend
else.dk

Er der kumulation med andre
husdyrbrug > 75 DE?

CB-kort/
Husdyrgodkend
else.dk

Er lagerfordeling korrekt?

PDF
(opbevaringslag
re)

Er andelen af dybstrøelse
udbragt direkte og nedpløjet i
overensstemmelse med
standardforudsætningerne (f.eks.
65 % for kvæg, der må ikke stå
”0”)?

Husdyrgodkend
else.dk

Kvæg: Er fordelingen af
kvieopdræt på forskellige
staldtyper sandsynlig?

PDF

Kvæg: Er der anvendt mere end
40 % græsfoderprodukter i
grovfoderrationen i ansøgningen

Husdyrgodkend
else.dk
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(tjekkes i Husdyrgodkendelse.dk.
I så fald gøres ansøger
opmærksom på at der vil blive
stillet et fastholdelsesvilkår.) ?

Kvæg: Er øget tid på græs
anvendt som virkemiddel (må
ikke anvendes som virkemiddel)?

PDF

Lugtgenekriterier
Er geneafstandene til byzone,
samlet bebyggelse og enkelt
bolig overholdt?

pkt. 3.2 i PDF

Grundlag for lugt
Er beboelsesområderne byzone,
samlet bebyggelse og enkelt
beboelse udpeget korrekt?

Husdyrgodkend
else.dk/CB-kort

Er stipladsangivelse korrekt (vær
særlig opmærksom ved nærhed
til naboer og produktioner efter
princippet ”alt ind – alt ud”)?

PDF/beregning

Er der kumulation fra andre
husdyrbrug > 75 DE?

pkt. 3.2. i
PDF/CB-kort

Bygges ny gyllebeholder mindre
end 300 m fra § 7-natur. Er der
fast overdækning på
gylletanken?

CB-kort

Svin og kødædende pelsdyr:
Bygges ny gyllebeholder mindre
end 300 m fra nærmeste
nabobeboelse. Er der fast
overdækning på gylletanken?

CB-kort

Andre sager i Public
Er der andre sager vedr.
ejendommen, der kan påvirke din
sagsbehandling! Eks.
modtagelse af slam!

-
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Evt.

-
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Arealer:
Tjekpunkt
BAT

Tjekket

Reaktion

Hvor
PDF/bilag

Er der tale om tilfredsstillende
redegørelse for bedst
tilgængelig
udbringningsteknologi?
Harmonikrav
Er DEreel ≤ Harmonital
(Hvis > harmonital er der ikke
harmoni)

pkt. 4.3.6
i PDF

Kort med bruttoarealer
Er der vedlagt et kort med
bedriftens bruttoarealer, jf.
Godk.bek. bilag 2?

PDF/bilag

P-overskud
Er krav om P-overskud
overholdt?

pkt. 5.1. i PDF

N-overfladevand
Er krav om N-overskud til
overfladevand overholdt?

pkt. 5.2. i PDF

N-grundvand
pkt. 5.3. i PDF

Er krav om Nitratudvaskning til
grundvand overholdt?
Grundlag for N og P-krav
Er arealers følsomhed
(nitratklasse, fosforklasse, NFI)
manuelt redigeret – stjernemarkeret?

PDF/CB-kort

Skal arealer redigeres som
følge af temaet: NFI – seneste
viden?

CB - kort

Er JB.nr i overensstemmelse
med jordtypekort?

PDF/CB-kort
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Bemærkninger

Er drænforholdene korrekte
(pumpelaug, hoveddræn,
grøfter)?

PDF/CB-kort

Er der indtegnet arealer som
ikke er harmoniarealer (§3,
bygninger veje, fortidsminder,
MVJ 0, stærkt skrånende
arealer m.v.)?

CB-kort

For egne arealer: Er der tegnet
uden om NFI, Nitratklasse I-III
eller P-klasse I-III?

CB-kort

Er referencesædskifte korrekt
angivet?

pkt. 4.1.3 i
PDF

Er tilført husdyrgødning i nudrift
reel (særlig vigtig ved
beregning af udvaskning i NFI
og beregning af maksimalt
tilladt fosforoverskud) – fosfor i
slam skal dog ikke indgå i
nudrift?

GHI

Er der registreret et
erhvervsmæssigt dyrehold på
bruget?

PDF / bilag /
CHR

(Hvis husdyrgødning herfra
ikke indgår i ansøgningen skal
ansøger redegøre herfor)
Nudrift og ansøgt drift: Er kg N
pr. DE og kg P/DE i afsat
husdyrgødning det samme som
i produceret husdyrgødning?

PDF/beregning

Er aftaleareal indtegnet og
store nok til at modtage den
afsatte husdyrgødning (note til
konsulenter: Navngiv
aftalearealer efter modtager)?

PDF/beregning

Er der overensstemmelse
mellem afsat gødningsmængde
i hovedansøgning og modtaget

PDF
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i § 16?

Ligger aftalearealer i NFI,
Nitratklasse I-III eller P-klasse
I-III?

CB-kort

Nudrift og ansøgt drift: Er
udnyttelsesprocenten korrekt
angivet (85 % ved
væskefraktion, XX% ved
afgasset biomasse).

FARM-N
(se bilag 1)

Ved gylleseparation el. 2,3
DE/ha: Går ”tilført
handelsgødning” i nul?

FARM-N
(se bilag 2)

Ved gylleseparation: Er N og Pfordeling mellem væske- og
fast fraktion korrekt?

PDF/beregning

Evt.

-

Reaktion:
”B” = Betinget i UVISA (Gul Knap)
”U” = Ufuldstændig i UVISA (Rød Knap) anvendes kun, hvis der er tale om en åbenlys
mangelfuld ansøgning på centrale punkter.
Alle punkter gennemgås før ansøgningen evt. returneres via UVISA! Der følges altid op
med mail til konsulent/ansøger

Lovkrav/tjekpunkter fra
MST/KL

Ekstra tjekpunkter

Særtilfælde!
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Bilag 1

Handelsgødning:
39/39 = 100 %
udnyttelse.

Afgasset
biomasse: 31/51,6
= 60 % udnyttelse.
Forarbejdet
husdyrgødning:
43,9/51,6 = 85 %
udnyttelse
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Bilag 2

Indkøbt kunstgødning = 0
= kvælstofnorm overskredet!
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