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Anmeldeskema:  
Etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold  
 
Skema A –  
Oplysninger 

Anmelder 

Navn  

Adresse  

E-mail  

Telefon nr.  

 Ejer (hvis forskellig fra anmelder) 

Navn  

Adresse  

E-mail  

Telefon nr.  

 Konsulent 

Firma og person  

Adresse  

E-mail  

Telefon nr.  

 Produktionssted 

CVR-nr.  

Adresse  

 
 
Skema B - Dyreholdet Dyreart/Type Antal 

dyr 
Placering 

Ønsket dyrehold    

   

   

   

   
Nærmere beskrivelse af 
det ansøgte projekt  
(f.eks. 
etablering/udvidelse/ændring 
af dyreholdet i en ny kostald 
og etablering af en 2.500 m3 
gyllebeholder) 
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Skema C – Produktionsarealet til dyr 
 
(Produktionsarealet omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte 
gødning, dvs. det areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v. Produktionsareal opgøres kun for fast placerede stalde 
eller tilsvarende indretninger til dyr, der har fast bund eller lignende) 

Bygning  
(f.eks. kostald, kalvestald)  

Bygnings 
nr.  
(ifølge 
vedlagt  
kortbilag) 

Produktions-
areal i m2 

Staldsystem  
(f.eks. dybstrøelse, spaltegulv) 

Ændres i 
forhold til 
nu? 
 
Ja Nej 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Produktionsareal i alt:   

 
 

Skema D - Opbevaringsanlæg 

Anlægstype  
(f.eks. gyllebeholder, møddingsplads, ensilagesilo 
m.v.) 

Bygnings nr.  
(ifølge vedlagt  
kortbilag) 

Størrelse i m2 eller m3 Nyt 
byggeri?  
Ja     Nej 
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Skema E – udfyldes så vidt muligt af ansøger 

(Oplysninger om beliggenhed af de enkelte områder kan ses på kommunens hjemmeside under WebKort) 

Er det samlede produktionsareal mindre end: Ja Nej 

1. 100 m2 – for alle dyretyper    

2.  175 m2 – for besætninger af ammekvæg på dybstrøelse, heste, geder og/eller 
får. 

  

3.  200 m2 – for besætninger kun med heste   

4.  300 m2 – for besætninger af ammekvæg på dybstrøelse, heste, geder og/eller 
får, hvis alle dyr kun er vinteropstaldet (1/10 – 15/5)  

  

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

5. Til et eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde   

6. Til et område i landzone, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet 
bolig- og erhvervsområde eller til offentligt område med henblik på beboelse, 
institutioner, rekreative formål og lign. 

  

7. Til nabobeboelse   

8. Kategori 1 – natur (ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000 områder)   

9. Kategori 2 – natur (ammoniakfølsom natur uden for Natura 2000 områder)   

Er afstanden fra anlæg, der påtænkes etableret/ændret større end: 

10. 25 m til enkelt vandindvindingsanlæg (boringer)   

11. 50 m til almene vandindvindingsanlæg (vandværksboringer)   

12. 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m2   

13. 15 m til offentlig vej og privat fællesvej   

14. 25 m til levnedsmiddelvirksomhed   

15. 15 m til beboelse på samme ejendom   

16. 30 m til naboskel   

Søges der om dispensation pga. manglende overholdelse af afstandskrav nævnt i pkt. 10-16. Ved ja, 
skal begrundelse vedlægges anmeldelsen. 

(Anlæg, eller det dyrehold, der påtænkes etableret, udvidet eller ændret, skal ligeledes overholde et afstandskrav 
på 50 m til Kategori 1–natur (ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000 områder) og Kategori 2–natur 
(ammoniakfølsom natur uden for Natura 2000 områder). Denne vurdering foretages af Esbjerg Kommune.) 
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Husk 

 

Sammen med dette anmeldeskema, skal der indsendes følgende bilag: 

1. Kort med placering af eksisterende og planlagte bygninger og anlæg. Bygninger nummereres 
eller der indsættes/medsendes en signaturforklaring. 

2. Kort, der viser, hvor i bygningerne det opmålte produktionsareal findes. 

Kortbilag kan evt. laves vha. Esbjerg Kommunes WebKort på www.esbjergkommune.dk 

Anmeldelsen sendes via e-mail til miljo@esbjergkommune.dk   

Spørgsmål til skemaet kan rettes til Natur & vandmiljø, Esbjerg Kommune.  

 

 

Vejledning 

 

Dette skema kan anvendes, hvis du har et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvis produktionsarealet 
samtidig ikke er større end de antal m2, der er nævnt i skema E nr. 1-4.  

Lovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er 
dyreholdets størrelse der afgør, om det er erhvervsmæssigt eller ej. Økonomien eller skattemæssige 
forhold har ikke betydning for om dyreholdet rent miljømæssigt betragtes som erhvervsmæssigt. 

Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter), har du et 
erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det overskrider følgende: 

1) 30 høns og 
 
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger  
 
samt 
 
3) et dyrehold med enten 

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder), 
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af nr. 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 nr. a-g, hvis det samlede produktionsareal til disse dyretyper 

ikke overstiger 25 m2, eller 
i) forskellige dyretyper sammensat efter nr. a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver 

dyretype efter nr. a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct. 

http://www.esbjergkommune.dk/
mailto:miljo@esbjergkommune.dk
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Det er efter pkt. 3 nr. i muligt at have et dyrehold bestående af blandede dyretyper, uden at det 
samlede dyrehold herved skal betragtes som erhvervsmæssigt. Eksempelvis vil et dyrehold 
bestående af 2 heste med tilhørende føl (50 % af dyretypen ift. nr. c) og kaniner på et 
produktionsareal, der ikke overstiger 12,5 m2 (maks. 50 % af produktionsarealet ift. nr. h) ikke 
tilsammen overstige 100 %, og således ikke være erhvervsmæssigt. 

Hvis dyreholdet ikke er erhvervsmæssigt, reguleres det af miljøaktivitetsbekendtgørelsen og skal 
derfor overholde de krav, der fremgår af kapitel 4 i denne. Der er ikke krav om anmeldelse af ikke-
erhvervsmæssige dyrehold, med mindre kravene i kapitel 4 ikke overholdes. 

Hvis dyreholdets samlede produktionsareal er større end det, der fremgår af skema E nr. 1-4 skal der 
i stedet indsendes en ansøgning gennem www.husdyrgodkendelse.dk. Her er der også et link til en 
vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

  

 

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige 
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller 
samarbejder med kommunen.  
 
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er 
opfyldt. Når oplysningerne 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. 
 
Har du spørgsmål eller vil du klage er du velkommen til at kontakte den afdeling, der behandler din 
sag.  
 
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker mail1 (kræver NemID) eller på 
telefon 76 16 12 70. Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på Kommunens hjemmeside. 
 
Vil du klage over vores behandling af dine personoplysninger kan du henvende dig til Datatilsynet. Du 
finder kontaktoplysningerne på Datatilsynets hjemmeside. 
 

 

 

                                           
 
1 Link til sikker mail: 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20669  

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20669
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/databeskyttelsesr%C3%A5dgiver.aspx
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20669
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