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Anmeldeskema til anmeldelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold der ikke 
kræver miljøtilladelse eller miljøgodkendelse i Rebild Kommune. 
Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et erhvervsmæssigt dyrehold skal det anmeldes til kommunen i 
henhold til § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen1 
Anmeldelsen skal ske ved, at anmeldeskemaet udfyldes og indsendes til Rebild Kommune.  
Yderligere information om anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold, kan ses på sidste side under vejledning.  

A – Generelle 
oplysninger Navn Adresse Telefon 

Anmelder 

Anmelders e-mail 

Ejer (hvis forskellig 
fra anmelder) 

Adresse CVR-nr. Matr. Nr. / ejerlav 

Produktionssted 

Evt. konsulent 
(Navn, e-mail og 
telefon) 

B – Dyrehold – skal også markeres på kortbilag 

Ønsket dyrehold 

Dyreart og -type Placering (bygningsnr. eller navn) 

HUSK: 
Sammen med anmeldelsen skal der vedlægges et eller flere kortbilag (maksimal målestok 1:2000). 
Kortbilaget skal indeholde følgende: 

• Placering og angivelse af bygning (navn/nr.) og anlægstype på alle eksisterende og planlagte fast
placerede anlæg, såsom stalde, møddingsplads, ajlebeholder m.v.

• Placering og størrelse af det planlagte produktionsareal[m2]
• Placering af afløb

1 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 1451 af 21. juni 2021 
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C – Produktionsareal* til dyr – skal også markeres på kortbilag 

Ønsket 
produktion
sareal 

Bygning 
(Navn/nr.) 

Produktions-
areal i m2 

Staldsystem 
(Fx dybstrøelse (med el. uden fast bund og afløb), spaltegulv 
m.v.)

Samlet produktionsareal 
Hvis der fx er afløb eller spaltegulv, hvor ledes ajle/gylle 
hen? – skal også markeres på kortbilag 

* 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. 

D – Mobile læskure (kun hvis relevant) 
Skur (navn/nr.) Størrelse [m2] 

D – Opbevaringsanlæg – skal også markeres på kortbilag 
Anlægstype 
(Møddingsplads, ajlebeholder, ensilagesilo m.v.) 

Størrelse 
Rumfang [m3] eller areal [m2] 

Nybyggeri? 
Ja Nej 
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E – Dyreholdets størrelse og beliggenhed 
Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af anmelder 
Er det samlede produktionsareal mindre end: Ja Nej 

1. 100 m2 - for alle dyretyper af mindre dyrehold 

2. 
175 m2 - for dyrehold bestående af ammekøer med opdræt, slagtekalve over 6 mdr, 
heste, geder og/eller får på dybstrøelse 

3. 200 m2 - for dyrehold kun bestående af heste 

4. 
300 m2 - for dyrehold bestående af ammekøer med opdræt, slagtekalve, heste, geder 
og/eller får på dybstrøelse, som kun er opstaldet inden for perioden 1. oktober til 15. maj 
(vinteropstaldning).  

Svares der nej til et eller flere af nedenstående punkter er der mulighed for at søge dispensation. 
Mere information om dispensation, kan ses på sidste side under vejledning.  

Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af anmelder 
Er afstanden fra det anlæg eller dyrehold der påtænkes etableret, ændret eller udvidet større 
end 50 meter: 

Ja Nej 

5. Til et eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde 

6. 
Til et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og 
erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, 
rekreative formål og lignende  

7. Til nabobeboelse 

8. Kategori 1 natur – Ammoniakfølsom natur indenfor Natura 2000 områder 

9. Kategori 2 natur – Ammoniakfølsom natur udenfor Natura 2000 områder 

Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af anmelder 
Er afstanden fra anlæg der påtænkes etableret, udvidet eller ændret større end: Ja Nej 
10. 25 m til enkelt vandforsyningsanlæg (boring) 

11. 50 m til almene vandforsyningsanlæg (vandværksboring) 

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 
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Ansøgers bemærkninger og supplerende oplysninger: 

Indsendt af: 

Dato            Underskrift 

Inden du indsender anmeldelsen
Tjek at du har følgende bilag, som skal indsendes sammen med anmeldelsesskemaet 

• Relevante kortbilag
• Dispensationsansøgning, hvis der søges om dispensation for afstandskrav, hvori det fremgår hvad der søges om

dispensation for og begrundelse for hvorfor der søges om dispensation.
• Relevante byggeblade på evt. gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg.

Kortbilaget kan evt. laves via KortInfo på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk, under menuen ”Om kommunen” 
 ”Kort og godt Rebild Kommune”  ”KortInfo”

Anmeldelsen skal ske ved at anmeldeskemaet udfyldes, underskrives og sendes til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 
Støvring, eller på mail: cnm@rebild.dk 

http://www.rebild.dk/
mailto:cnm@rebild.dk
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Vejledning
Spørgsmål: 
Ved spørgsmål om anmeldelse af dyreholdet, afstande til fx Kategori 1 eller 2 natur osv. kan du kontakte 
Landbrugsgruppen i Rebild Kommune på telefon 99 88 99 88 eller på mail: cnm@rebild.dk   

Behandling af din anmeldelse: 
Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil den blive gennemgået i forhold til om oplysningerne er fyldestgørende. 
Den anmeldte etablering, udvidelse eller ændring må først påbegyndes 2 uger efter kommunens modtagelse af 
anmeldelsen. Hvis kommunen gør indsigelse inden for 2 ugers-fristen, må det anmeldte først udføres, når kommunen 
positivt har meddelt afgørelse herom. 

Erhvervsmæssigt dyrehold: 
Om et dyrehold er erhvervsmæssigt eller ej, er fastsat i miljøaktivitetsbekendtgørelsen2 og afhænger af størrelsen på 
dyreholdet og ikke af om dyreholdet drives hobbybetonet eller hvorvidt man har et CVR-nummer. 

Ifølge § 7 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen har du et erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det overstiger følgende antal: 
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 litra 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 litra a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse

dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i) Forskellige dyrtyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype

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

Det er altså muligt fx at have et dyrehold på op til 30 høns, 4 hunde og 4 heste eller 2 heste og 5 moderfår uden, at 
dyreholdet betegnes som et erhvervsmæssigt dyrehold. Er du i tvivl, om dit dyrehold er erhvervsmæssigt, kan du kontakte 
Rebild Kommunes landbrugsgruppe på telefon 99 88 99 88 eller mail: cnm@rebild.dk  

Hvis dyreholdet er ikke-erhvervsmæssigt reguleres det af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Der er ikke krav om anmeldelse 
af ikke-erhvervsmæssige dyrehold til kommunen. 

Erhvervsmæssige dyrehold reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Dyrehold i byzone, sommerhusområder m.v.: 
Vær opmærksom på, at det i henhold til § 8 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen ikke er tilladt, at have et dyrehold bestående 
af svin, kvæg, får, geder og/eller heste i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er 
overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering 
dispensere herfor. 

Krav til anlæggenes indretning, styrke, tæthed og bestandighed 
Kravene til forskellige anlæg til dyrehold og opbevaring af foder og gødning er nævnt i §§ 4-24 i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen3. Overordnet set skal anlæggene have fast bund eller gulve der er udført af bestandige 
materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. 
Ligeledes skal anlæggene have afløb til opsamlingsbeholder. 

2 BEK nr. 844 af 23. juni 2017 – Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
3 BEK nr. 1451 af 21. juni 2021 – Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

mailto:cnm@rebild.dk
mailto:cnm@rebild.dk


6/6 

Dispensation til afstandskravene: 
Hvis det ikke er muligt at overholde afstandskravene, kan der søges dispensation som skal vedlægges anmeldelsen. 
En dispensationsansøgning bør indeholde følgende: 

• Hvad søges der dispensation for, fx afstand til naboer.
• En forklaring om hvorfor det ikke er muligt at overholde afstandskravet(ene)
• En forklaring om hvorfor det ikke vil medføre problemer, ikke at overholde afstandskravene.
• Hvilke tiltag vil der blive gjort for at mindste risikoen for gener

Dispensationsansøgningen vil blive behandlet af kommunen, som vurderer om der kan gives en dispensation. I forbindelse 
med en dispensation, kan anmeldelsen med dertilhørende dispensation blive sendt i nabo eller partshøring. I forbindelse 
med en dispensation, vil der blive stillet vilkår, som minimerer risikoen for at der opstår forurening eller gener.   
Opnås der ikke dispensation, må dyreholdet ikke etableres.  
Læs mere om afstandskrav og dispensationsmuligheder i §§ 4-7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Byggetilladelse og landzonetilladelse: 
Ved opførelse af anlæg, bygninger mm. skal der søges om byggetilladelse og i landzone skal der desuden søges om 
landzonetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse og landzonetilladelse kan via Rebild Kommunes selvbetjeningsløsning på 
www.rebild.dk/selvbetjening under fanen ”Byggeri og tekniske anlæg”. 

Har du spørgsmål til hhv. byggetilladelse eller landzonetilladelse kan du kontakte Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 
76 87 eller mail: pbv@rebild.dk 

http://www.rebild.dk/selvbetjening
mailto:pbv@rebild.dk
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