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GAMMEL MILJØGODKENDELSE/ NY 
MILJØGODKENDELSE
- Eksisterende godkendelser gælder fortsat i forhold til anlæg (herunder 

også alle vilkår), indtil der indsendes en ny ansøgning. 

- Ifølge bekendtgørelsen skal husdyrbrug der etableres, udvides eller 
ændres, således af det samlede grundareal udgøre mere end 100 m3 eller 
derover tillades efter en §16a eller §16b. 

- Forskellen mellem §16a og §16 b er udledningen af NH3-N



NY LOVGIVNING
- Lovgivning før 1. august 2017 

- Gav tilladelse til et bestemt antal dyr i et angivet vægtinterval
- Staldtypen for produktionen var angivet

- Ny miljølovgivning den 1. august 2017

- Giver lov til produktion af flere dyr, så længe reglerne for dyrevelfærd 
overholdes (stipladsmodellen)

- Giver mulighed for at skifte mellem dyretyper ved brug af 
flexordninger



ANMELDELSER
• Hvilke muligheder får vi for at anmelde ‘bagateller’ ?

• Der er gjort plads i VIRK.DK til 9 anmeldelser… 



UÆNDRET KRAV
Kravene for miljøgodkendelsen er ikke ændret for:

• Lugtgeneafstand

• Ammoniakudledning

• Ammoniakdeposition på natur

• BAT (bedst anvendelige teknik)

Der er stadig samme krav som i de tidligere miljøgodkendelser.

Stipladsmodellen er bare omregnet til kvadratmeter 
(produktionsareal).



PRODUKTIONSAREAL

Produktionsareal

Bruttoareal

Et produktionsareal er:
• Et sted hvor dyrene 

opholder sig
• Hvor dyrene afsætter 

gødning
• Er et fastplaceret 

anlæg med fast bund 
eller kumme



FRA ‘GAMMEL’ TIL NY ?
• Hvornår flyttes en godkendelse til den ‘nye’ regulering ?

• Ved godkendelsespligtige ændringer 
• Når producenterne beder om det…

• Hvordan håndteres de nuværende godkendelser indtil overflytning ?

• Vilkår kontrolleres uændret ved tilsyn
• Fosforvilkår udgår
• Arealvilkår udgår
• Efterafgrødevilkår udgår

• Tilsynsdokumentation !



EKSEMPEL 1: 
ETABLERING AF NYT SOHOLD
• Hvis der ønskes 100 søer på friland uden produktionsareal, er der ikke 

tale om fast placerede husdyranlæg

• Der kan ikke fastsættes et produktionsareal for ikke fast placerede 
husdyranlæg 

• Der er ikke tale om et husdyrbrug 

• Der er ikke et krav om tilladelse eller godkendelse

• Dyreholdet er ikke reguleret af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 
men af husdyrgødningsbekendtgørelsen.



EKSEMPEL 2 : 
ÆNDRING AF HUSDYRPRODUKTION
- Der kan ikke laves tillæg til eksisterende godkendelser og tilladelser

- Alle ændringer omfattes af godkendelsespligten 

- Over 100 m2 = ny miljøgodkendelse
- Under 100 m2 = annullering af godkendelse/tilladelse – søg i stedet 

landzonetilladelse

- Afstandskravene skal overholdes uanset hvad !!



GENERELLE AFSTANDSKRAV
• 50 meter fra byzone, rekreative formål

• 50 meter fra nabobeboelse

• 25 m til vandforsyningsanlæg

• 50 m til almene vandforsyningsanlæg

• 15 m til vandløb og søer større end 100 m2 

• 15 m til offentlig vej og privat fællesvej

• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed

• 15 m til beboelse på samme ejendom

• 30 m til naboskel

Folde med afgræssende dyr må ikke etableres, udvides eller ændres 
indenfor de nævnte afstande.



AFSTANDSKRAV
• Ved etablering, udvidelse og ændring af folde til 

svin, hvor der er mere end 15 svin fra 35 kg pr. 
mark, er der følgende afstandskrav:

• 100 m til nabobeboelser

• Med mindre der er mere end 50 meter til 
nærmeste naboskel. 

• Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke 
placeres indenfor disse områder og afstande.

• Afstandene måles fra foldens kant.

• Afstandskravene kan forventes at blive 
kontrolleret ved tilsyn



SPØRGSMÅL ??


