Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring
af mindre produktionsanlæg til erhvervsmæssigt
dyrehold i Viborg Kommune
Navn

Adresse

Tlf.nr.

e‐mail

Navn

Adresse

Tlf.nr.

e‐mail

CVR‐nr./P‐nr.

Adresse

Navn

e‐mail

Anmelder

Ejer/ejere

Produktionssted
Konsulent
Husdyr‐
produktion

Dyreart/‐type

Antal
dyr

Vægt/alder
(ind og ud)

Staldsystem

Nuværende
produktion

Ønsket
produktion

Produktionsareal1 *)

Staldnavn

Produktionsareal (m²)

Staldsystem

Nuværende
produktionsareal

Ønsket
produktionsareal
*) Produktionsarealet skal indtegnes på kort og vedlægges anmeldelsen.

Ønsket opbevaringsanlæg *) fx ensilage‐ og møddingsplads, fortanke, gyllebeholdere m.v.
Anlægstype
Rumfang (m3) / areal (m2)

*) Opbevaringsanlæg skal indtegnes på kort og vedlægges anmeldelsen.

1

Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at
afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Er produktionsarealets størrelse mindre end:
1
100 m2 ‐ for mindre dyrehold (fx sl. Svin, søer, sl. Kalve, malkekøer, opdræt fra malkekvæg)
2
175 m2 ‐ for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse
3
200 m2 ‐ for besætninger kun med heste
4
300 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse,
hvis der kun er vinteropstaldning (1/10 – 15/5)
Er afstanden fra det/de anlæg2 der påtænkes ændret eller udvidet større end 50 m:
5
Til et eksisterende eller fremtidigt byzone‐ eller sommerhusområde
6
Til et område i landzonen, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet
bolig‐ og erhvervsområder eller til offentlig område med henblik på beboelse,
institutioner, rekreative formål og lignende
7
Til nabobeboelse
8
Kategori 1 – natur (Vurderes af Viborg Kommune)
9
Kategori 2 – natur (Vurderes af Viborg Kommune)
Er afstanden fra anlæg der påtænkes ændret større end:
10
25 m til enkelt vandindvendingsanlæg
11
50 m til almene vandindvendingsanlæg
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
25 m til beboelse på sammen ejendom
16
15 m til beboelse på samme ejendom
17
30 m til naboskel

Ja

Nej

Dispensation fra afstandskrav
Søges der om dispensation grundet manglende overholdelse af afstandskrav nævnt i pkt.
10‐17. Hvis ja, skal begrundelsen vedlægges anmeldelsen.

Ja

Nej

Bemærkninger

Sammen med anmeldelsen, skal der indsendes:
1. Kort med oplysninger om placering af eksisterende, nye og ændrede bygninger og anlæg
2. Kort der angiver det opmålte produktionsareal (m2)
3. Evt. Begrundet dispensationsansøgning

2

Husdyranlæg (stalde, læskure m.v.), Gødnings‐ eller ensilageopbevaringsanlæg

