Anmeldelse af hobbybrug og mindre husdyrproduktioner, samt anmeldelse af
gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg
Dette anmeldeskema gælder for følgende produktioner:
 Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².
 Besætninger med en kombination af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse,
hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning).
 Besætninger alene med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².
 Ved anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg og/eller ensilageopbevaringsanlæg på ejendomme med
produktionsarealer mindre end de ovenstående grænser.
 Ved anmeldelse af hundehold med mere end 5 hunde over 18 uger.

Navn:
Adresse:_
Mail:
Tlf./mobil nr.:

Tegning
Der skal medsendes en eller flere tegninger, som viser placeringen af de forskellige anlæg, med
angivelse af mål og de numre som er angivet i tabellerne nedenfor.
Du kan finde et kort over din ejendom på miljøportalen via dette link:
http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx

Ja

Afstandskrav overholdt?
> 50 m til byzone/sommerhusområde
> 50 m til område udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhverv eller offentligt områdemed
henblik på beboelse
> 25 m til ikke almen vandforsyning
> 50 m til almen vandforsyning
> 15 m til vandløb (er under dræn) og søer større end 100 m 2
> 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
> 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
> 15 m til beboelse på samme ejendom
> 30 m til naboskel
> 100 m fra ny gyllebeholder til vandløb og søer større end 100 m 2
> 50 m til heder og overdrev og ammoniakfølsomme søer i Natur 2000 områder
> 50 m til Højmose, lobeliesøer, heder større end 10 ha, overdrev større end 2,5 ha uden for
Natur 2000 områder
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Nej

Afstandskrav

Dyreart og –type (kontakt kommunen, hvis der er tale om mink eller frilandssvin)
Antal

Dyreart (eks. Ammekøer, ungdyr, slagtesvin,
heste m.v.)

Dyretype (angiv vægtinterval eller
aldersgruppe)

Fast placerede staldanlæg
Staldsystem

Antal m2 *

Dyregruppe

Nummer på
tegning

* Her skal du angive de m2 som dyrene har adgang til dagligt og kan afsætte gødning på. Der skal ikke medregnes
gangarealer eller arealer hvor dyrene opholder sig lejlighedsvis og som rengøres umiddelbart herefter.

Fast placeret gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)
Gødningsanlæg

Areal (m2)

Volumen (m3)

Nummer på
tegning

Fast placeret ensilageopbevaringsanlæg (plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.)
Ensilageanlæg
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Areal (m2)

Volumen (m3)

Nummer på
tegning

Oplysning om behandling af persondata
De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular.
Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave
som oplysningerne er indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed.
Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke, kan ske via kontaktpunkt på kommunens hjemmeside:
https://www.borgeronline.dk/540/dl0359ff
Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på dpo@sonderborg.dk.
Anmeldelsen sendes til: Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10,
6400 Sønderborg eller på mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

