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Generelt om anmeldeordningerne
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (som ændret ved bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011)
indeholder 5 nye anmeldeordninger for henholdsvis opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer,
opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelser af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav,
skift i dyretype i eksisterende staldanlæg samt udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser
sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter lovens §§ 10, 11 eller 12.

Som for de anmeldeordninger, som var i bekendtgørelsen i forvejen (§§ 15 og 19), er der ikke krav
om at benytte et bestemt skema til anmeldelsen eller andre formkrav, blot anmeldelsen indeholder
de påkrævede oplysninger til brug for kommunens vurdering.
Betingelser for at kunne bruge hver af de fem nye anmeldeordninger
Ensilageplads eller ensilagesilo
1. Størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv
overstiger ikke 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger.
2. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift.
3. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom,
hvor byggeriet opføres.
4. Ensilagepladsen etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
5. Etableringen af pladsen medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
6. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure opføres ikke mere end 3 meter over
eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste
eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
7. Senest 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen etableres der afskærmende
beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og
buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i
fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Ved afgørelsen om anmeldelsen
kan kommunen dog vælge at fravige dette krav om afskærmende beplantning helt eller delvist på baggrund af de landskabelige forhold.
8. Ensilagepladsen eller –siloen placeres, så nedenstående afstandskrav opfyldes:
1. En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der ikke er større end 1.000 m2, skal placeres mindst:
100 meter fra
a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
75 meter fra
Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
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50 meter fra
Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.
2. En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der overstiger 1.000 m2 (men ikke er større end 3000 m2), skal placeres mindst:
150 meter fra
a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
100 meter fra
Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
50 meter fra
Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.
Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
1. Kapaciteten af udvidelsen eller ændringen af gødningsopbevaringsanlægget, eller af det
gødningsopbevaringsanlæg, der etableres, overstiger ikke i sig selv henholdsvis 100 dyreenheder for fast gødning eller 4.000 m3 for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.
2. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift.
3. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom,
hvorpå byggeriet opføres.
4. Gødningsopbevaringsanlægget etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende
overflader.
5. Etableringen af anlægget medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
6. Kanten på gødningsopbevaringsanlægget opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende
terræn, medmindre gødningsopbevaringsanlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og gødningsopbevaringsanlæggets højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
7. Senest 31. december året efter etableringen af gødningsopbevaringsanlægget etableres afskærmende beplantning omkring gødningsopbevaringsanlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og
beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplant-
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ning. Ved afgørelsen om anmeldelsen kan kommunen dog vælge at fravige dette krav om
afskærmende beplantning helt eller delvist på baggrund af de landskabelige forhold.
8. Gødningsopbevaringsanlægget placeres mindst:
300 meter fra
a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.
c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
300 meter fra
a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
c) Heder, moser og overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
d) Ammoniakfølsom skov, jf. bekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3
100 meter fra
Beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
For lukkede fortanke til staldanlæg gælder ovenstående afstandskrav også, dog bortset fra
at afstandskravet til de nævnte naturområder kun er 100 m.
Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd
1. Ændringen eller udvidelsen af staldanlæg på husdyrbrug skal ske til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, som er trådt i kraft den 10. april 2011 eller tidligere, skal være opfyldt
10. april 2011 eller senere, og som er indeholdt i følgende love og bekendtgørelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte.
Lov om hold af heste.
Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.
Lov om hold af slagtekyllinger.
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr.
Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner.

Der er dog en undtagelse for pelsdyr, idet anmeldeordningen også kan bruges ved ændring
eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug hvor der produceres kødædende pelsdyr, til opfyldelse af § 23, § 24, stk. 3, og § 26, i bekendtgørelsen nr. 1734 af 22. december 2006 om
beskyttelse af pelsdyr med senere ændringer.
Ændring af anlæg på pelsdyrbrug, kvægbrug og svinebrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, kan ske ved tilbygning til eksisterende anlæg eller ved opførelse af nyt
staldanlæg i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg.
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2. Ændringen eller udvidelsen begrænses til det for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige
krav nødvendige, og må ikke indebære renoveringer af eksisterende staldanlæg.
3. Ændringen eller udvidelsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn,
og skal placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom,
hvor byggeriet opføres.
4. Ændringen eller udvidelsen skal fremstå i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, hvortil der sker en tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og
taghældning. Ved opførelse af nyt staldanlæg skal det nye staldanlæg fremstå i samme
byggestil som det eksisterende staldanlæg i ydre byggematerialer, farver og taghældning.
Er der flere eksisterende staldanlæg med forskellige byggestile kan en af disse byggestile
vælges til det nye staldanlægs byggestil.
5. Bygningsbredde af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 procent, dog maksimalt 2 meter.
6. Bygningshøjde, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 meter.
7. Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres som følge af ændringen eller udvidelsen.
8. Ændring eller udvidelse af anlæg, der er beliggende 100 meter eller mindre fra nabobeboelse, må ikke udføres nærmere nabobeboelse, end det anlæg, der udvides eller ændres.
10. Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg, der udvides eller ændres, skal enten
bevares uændret eller flyttes i retning væk fra nedennævnte relevante naturområder, hvis
tilbygningen eller ændringen placeres 300 meter eller mindre fra:
a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
c) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
d) Ammoniakfølsom skov, jf. bekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3
Skift i dyretype
1. Kan kun finde sted ved skift inden for, men ikke mellem, følgende dyregrupper, dog således
at det er muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper:
1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.
2. Der udføres ikke samtidig ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse
efter §§ 10, 11 eller 12, i husdyrgodkendelsesloven.
3. Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg øges ikke som følge af skift i dyretype.
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4. Forøgelse af lugtemissionen i enkelte staldanlæg er mindre end en samtidig reduktion i
lugtemissionen fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere end de områder,
der er nævnt i tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Der gælder dog den
undtagelse fra betingelsen, at den ikke skal opfyldes i forhold til de områder, der er nævnt i
tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, hvis den vægtede gennemsnitsafstand til et sådant område er mindst dobbelt så stor, som den anbefalede geneafstand beregnet efter bekendtgørelsens bilag 3, punkt B.
5. Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg øges ikke som følge af skift i dyretype.
6. Skift i dyretype medfører ikke en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på
a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
c) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
d) Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3
Der gælder dog den undtagelse fra betingelsen, at den ikke skal opfyldes hvis ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til områder nævnt under punkt a ikke overstiger halvdelen af
den tilladte deposition, som vist i tabel 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, og
til områder nævnt under punkt b, c eller d ikke overstiger et halvt kg kvælstof per hektar per
år.
7. Den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges ikke som
følge af skift i dyretype.
8. Den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges ikke som
følge af skift i dyretype.
Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde
1. Husdyrbruget har ikke fået tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.
2. Der udføres ikke samtidig ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11
eller 12, i husdyrgodkendelsesloven.
3. Antal husdyr må ikke udvides i staldanlæg, der ligger i en afstand på mindre end 300 meter
til beskyttet natur omfattet af § 7, stk. 1, i husdyrgodkendelsesloven, eller 100 meter til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale
naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove.
4. Efter udvidelse overholder husdyrbruget beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.
5. Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, udbringer ikke husdyrgødning på arealer, der kan
klassificeres som fosforklasse 2 eller 3.
6. Der afsættes ikke husdyrgødning til bedrifter, der udbringer husdyrgødning på fosforklasse
2 eller 3.
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7. Produktionen af hver dyretype udvides således, at antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder for planåret 2010/2011 ikke overstiger antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren for planåret 2008/2009. Disse omregningsfaktorer er angivet i bekendtgørelsens bilag 6.
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der desværre er en fejl i ændringsbekendtgørelsen. I
høringsudgaven ”Udkast af 11. februar 2011 til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (anmeldeordning om fulde stalde)” står følgende betingelse for brug af anmeldeordningen om udvidelse i eksisterende stalde: ”for husdyrbruget med
svin gælder, at ordningen kun omfatter slagtesvin, og ordningen alene kan anvendes for denne del
af produktionen.” Denne betingelse er ved en fejl ikke kommet med i bekendtgørelse nr. 291 af 6.
april 2011, og der vil snarest muligt blive udstedt en ændringsbekendtgørelse som tilføjer betingelsen. Rettelsen vil også gælde for verserende sager.
Hvad skal anmelder gøre?
Som ved de to andre anmeldeordninger om arealer og byggeri (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 15 og 19) er der ingen bestemte krav om, hvordan anmeldelsen indgives til kommunen.
Der er således ikke krav om, at anmeldelse sker gennem husdyrgodkendelse.dk eller på et særligt
skema.
Anmelder skal som minimum oplyse hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt, dvs. angive om
der anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 19 a, 19 b, 19 c, 19 d eller 19 f, samt
afgive nedenstående oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Kommunen har lov til derudover at
bede om alle oplysninger, som er nødvendige for at behandle sagen.
Ensilageplads eller ensilagesilo
1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af ensilagepladsen eller siloen.
2. Til- og frakørselsforhold til ensilagepladsen eller -siloen.
3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
2. Matrikelnummer, hvor ensilagepladsen eller -siloen ønskes placeret.
3. Tegninger af ensilagepladsen eller -siloen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og
kapacitet.
4. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af ensilagepladsen eller -siloen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan
fremsendes som en samlet beplantningsplan.
5. Ensilagepladsens eller -siloens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der
fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1, nr. 1-5 og 7.
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6. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.
Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af opbevaringsanlægget.
2. Til- og frakørselsforhold til opbevaringsanlægget.
3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
2. Matrikelnummer, hvor opbevaringsanlægget ønskes placeret.
3. Tegninger af opbevaringsanlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
4. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af opbevaringsanlægget, med angivelse af beplantningens
artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
5. Opbevaringsanlæggets placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af
husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1.
6. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.
7. Hvilken type overdækning, der vil blive anvendt.
Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd
1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af staldudvidelsen.
2. Til- og frakørselsforhold til staldudvidelsen.
3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
2. Matrikelnummer, hvor staldudvidelsen skal foretages.
3. Det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav.
4. Tegninger af staldudvidelsen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
5. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af staldudvidelsen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes
som en samlet beplantningsplan.
6. Staldudvidelsens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1.
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Ved anmeldelse af udvidelse pga. dyrevelfærdskrav, skal det særligt fremhæves, at udvidelsen ikke
må ske ved renovering eller ved at rive gamle stalde ned og erstatte dem med nye stalde med en
kapacitet, der dækker både behovet for udvidelse og kapaciteten i de gamle bygninger. Det vil naturligt nok være en oplagt mulighed at vælge, hvis husdyrbrugets eksisterende bygninger er gamle.
Men det vil ikke kunne lade sig gøre alene vha. anmeldelse, og der må søges om tilladelse eller
godkendelse i stedet for.
Skift i dyretype
1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg.
2. Til- og frakørselsforhold til staldudvidelsen.
3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
2. Oplysninger om hvilke dyretyper der skiftes i mellem.
7. Beregning af lugtemissionen fra hvert af husdyrbrugets staldanlæg før og efter skift i dyretype.
8. Beregning af den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg før og efter skift i
dyretype.
9. Beregning af husdyrbrugets deposition af ammoniak før og efter skift i dyretype på
e) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
f) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
g) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
h) Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3
9. Beregning af den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion
før og efter skift i dyretype.
10. Beregning af den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion før
og efter skift i dyretype.
Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde
1. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige
eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af
30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på
husdyrbrug.
2. Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for
lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.

9

3. Kort over bedriftens ejede og forpagtede udbringningsarealer samt aftalearealer, som viser,
at der ikke udbringes husdyrgødning på arealer, der kan klassificeres som fosforklasse 2 eller 3 i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.
4. Beregning af antal dyreenheder for hver dyretype efter både omregningsfaktoren for dyreenheder for planåret 2010/2011 og omregningsfaktoren for planåret 2008/2009. Disse
omregningsfaktorer er angivet i bekendtgørelsens bilag 6.
Hvad skal kommunen gøre?
Ved anmeldelse efter alle ordninger, undtagen udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, skal
kommunen gøre følgende:
Ved modtagelse af anmeldelsen skal kommunen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.
Kommunen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som er tilladt eller godkendt af kommunen efter §§ 10, 11 eller 12 i
husdyrgodkendelsesloven, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.
Kommunen skal tjekke, at det anmeldte overholder betingelserne for brug af den pågældende anmeldeordning og, at det ikke er i strid med anden lovgivning.
På baggrund af vurderingen skal kommunen senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen
træffe afgørelse om, enten at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver
tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.
Ved afgørelsen kan kommunen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte
helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning.
Før der træffes afgørelse skal kommunen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give
dem adgang til at udtale sig inden for to uger.
Ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde skal kommunen gøre følgende:
Kommunen skal kvittere for modtagelse af anmeldelsen senest en uge fra modtagelsen og træffe
afgørelse senest en måned fra modtagelsen af anmeldelsen.
Ved modtagelse af anmeldelsen skal kommunalbestyrelsen indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.
Kommunen skal tjekke, om det anmeldte overholder betingelserne for at bruge anmeldeordningen.
På baggrund af vurderingen skal kommunen senest en måned efter modtagelse af anmeldelsen
træffe afgørelse om, enten at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver
tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.
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Offentlighed og orientering af klageberettigede
Der er ikke foreskrevet en bestemt fremgangsmåde om offentlighed i de sager, som anmeldes efter
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, udover at kommunen som nævnt skal gøre naboer skriftligt
bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist af to uger.
Det er således ikke tilstrækkeligt, at kommunen foretager denne forudgående orientering (høring)
ved offentlig annoncering. Der skal som minimum foretages individuel skriftlig orientering af naboerne. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at forvaltningslovens partshøringsregler
også skal iagttages.
Hvad angår offentlighed omkring den afgørelse, som kommunen træffer i en anmeldelsessag, finder Miljøstyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der foretages offentlig annoncering med
klagevejledning. Denne fremgangsmåde anbefales, uanset indholdet af afgørelsen, som under alle
omstændigheder skal meddeles adressaten (anmelder), og som også bør meddeles de pågældende naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen.
Denne foreslåede offentlighedsprocedure har baggrund i, at kommunens afgørelser truffet med
hjemmel i §§ 19 a – d og f, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og at den klageberettigede
kreds (enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald) kan udgøre en større
kreds end blot afgørelsens adressat og naboer.
Den endelige afgørelse skal endvidere fremsendes til Naturstyrelsen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 23, stk. 1. Dette har sammenhæng med, at miljøministeren også er klageberettiget
i forhold til kommunens afgørelse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84, stk. 1.
Genoptagelse af sag efter §§ 10, 11 eller 12 på husdyrbruget
Hvor kommunen har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens
§§ 10, 11 eller 12 pga. en anmeldelse, skal kommunen, når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, genoptage behandlingen af tilladelses- eller godkendelsessagen.
Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse husdyrgodkendelsesloven ikke længere er nødvendig, skal kommunen afslutte sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.
Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til ændringer i den genoptagne sag efter §§ 10,
11 eller 12, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger.
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