Anmeldeordning for husdyrbrug
§ 34. Miljøeffektive teknologier eller teknikker
Navn

Adresse og e-post

Adresse

CVR-nr.

Telefonnr.

Anmelder:
Ejer/ejere:
CHR-nr.

Matrikelnr. og ejerlav

Husdyrbruget
hvor
anlægget
etableres:
Evt. Konsulent
Navn og e-post

Beskriv miljøeffektiv teknologi
eller teknik:

JA

1.

NEJ

Har husdyrbruget en godkendelse efter §§ 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven

Dyreholdets størrelse og sammensætning er uændret
Forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldanlæg er uændret eller formindsket
3.
som følge af afprøvning af den anmeldte teknologi eller teknik.
Er husdyrbruget godkendt efter § 12, stk. 1, nr. 1-3 i husdyrgodkendelsesloven (IE4.
husdyrbrug)
Hvis ja til spørgsmål 4 overholdes emissionsgrænseværdierne jf. §§ 16-19 i
5.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Skal der i forbindelse med afprøvningen ske bygningsmæssige udvidelser eller
6.
ændringer.
Hvis ja til spørgsmål 6 begrænses byggeriet til det som er nødvendigt for at afprøve
7.
den anmeldte teknologi eller teknik uden samtidig renovering af eksisterende stalde
Er ny bygningsmasse mindre end 250 m3 i bygningsrumfang og opføres dette i
sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og
bygningshøjden må højest være 5 meter, dog ikke højere end nærmeste bygnings
højde,
8. eller
i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller
ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en
bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder taghøjde
på det eksisterende byggeri.
Ved nej til spørgsmål 8 er ny bygningsmase maksimalt 500 m3 bygningsrumfang og
opføres det i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker
9. tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt
med en bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder
taghøjde på det eksisterende byggeri.
Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri uden væsentlige
10.
ændringer i eksisterende terræn.

2.

1

Afprøvningen afsluttes senest 3 år efter kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse

11. om at den miljøeffektive teknologi kan afprøves.

Anmeldelsen

Ansøgers
bemærkninger

Byggeri der ikke er opført i overensstemmelse med punkt 9 skal fjernes senest 3
måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet,
12.
medmindre kommunalbestyrelsen forinden har modtaget en ansøgning om
godkendelse af byggeriet efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12.

Anmeldelsen sendes til kommunen vedlægt kort i maksimum målestok 1:10.000 med oplysninger
om:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af det anmeldte
2. Fornødne tegninger af bygningsmæssige udvidelser eller ændringer med angivelse af
bygningshøjder, byggestil, byggematerialer, rumfang m.m. til brug for kommunens
bedømmelse af om anmeldeordningens krav er overholdt.
De nødvendige bilag indsendes

Elektronisk:

Papir:

Byggeansøgning

Der indsendes samtidig ansøgning i husdyrgodkendelse. dk (type fiktiv) til dokumentation for at
emissionsgrænseværdier jf. spørgsmål 5 er overholdt:
Ja:
Nej:

Kommunen kan samtidig behandle din byggeansøgning for anlægget.
Ønskes det anmeldte byggesagsbehandlet:
Hvis ja, skal følgende bilag indsendes samtidigt:

Ja:

Nej:

Elektronisk:

Papir:

1. Anlægsplan i mål 1:200
2. Fornødne konstruktionstegninger
De nødvendige bilag indsendes

Indsendt af:
Dato

Navn

Du skal gemme denne pdf på din computer og sende den ind via email til landbrug@silkeborg.dk
2

