Etablering af beholder til opbevaring af gylle, ajle, møddingssaft, ensilagesaft eller restvand
Du skal anvende skemaet, hvis du vil bygge en beholder til opbevaring af gylle, ajle, møddingssaft, ensilagesaft eller restvand.
Skemaet kan kun anvendes, hvis dyreholdet på ejendommen er mindre end grænser nævnt på side 4.
Navn

Adresse

Adresse

CVR-nr.

Telefonnr. og E-mail

Anmelder
Ejer/ejere
CHR-nr.

Matrikel nr. og ejerlav

Husdyrbruget
hvor etableringen finder sted

Evt. konsulent: navn
tlf. og e-mail

Beskriv kort, hvad du
anmelder
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JA
1.
2.

Er husdyranlægget med tilhørende dyrehold under grænserne for et husdyrbrug?
Er landbruget registreret i Register for Gødningsregnskab?
Er afstandskravet for beholderen overholdt til nedenstående?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

>50 m til byzone/sommerhusområde
>50 m til område udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhverv eller offentligt
områdemed henblik på beboelse samt rekreative formål og lignende
>25 m til ikke almen vandforsyning
>50 m til almen vandforsyning
>15 m til vandløb (er under dræn) 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
> 100 m til vandløb og til søer større end 100 m².
Hvis du ikke kan overholde afstandskravene i punkt 5 – 12, så kan du prøve at søge om
dispensation (begrundelse for dispensation skal vedlægges).

Indsendt af:
Dato

Navn

2
Anmeldelse af etablering af anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning i Skive Kommune

NEJ

Sammen med anmeldelsen, skal der indsendes:
1. Kort [maksimal målestok 1:10.000] der med viser placering af eksisterende og planlagte bygninger og anlæg. Anlæggene nummereres i overensstemmelse med BBR oplysninger.

Husk

2. Såfremt der ansøges om dispensation fra et afstandskrav, skal der vedlægges en begrundelse
for, hvorfor en dispensation kan meddeles.
Kort – hjælp til selv at kunne udarbejde overstående ønsker.
Kortbilag kan laves via Skive Kommunens hjemmeside:
https://www.skive.dk/kommune-politik/politikker-kort-og-planer/kort/skive-kommune-paa-kort/
Oplysninger om bygninger på ejendommen kan findes her: https://kort.bbr.dk/
Du kan finde et kort over din ejendom på miljøportalen via dette link: http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx
Ansøgning:
Ansøgning med bilag sendes på mail til: tek@skivekommune.dk

Husk BBR

Bygnings- og Boligregister (BBR)
Du skal være opmærksom på, at gylletanke, ajlebeholdere, ensilageanlæg, planlagre, siloer, halmfyr
og biobrændselsanlæg skal optages i BBR - jævnfør Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og
Boligregistret.
Derfor skal du kontakte BBR-myndigheden, når anlægget er opført med oplysning om størrelse, anvendelse og placering.
Du kan kontakte BBR-myndigheden via tek@skivekommune.dk eller på
tlf.nr.: 9915 3645/9915 6810.
Flere oplysninger om BBR kan findes på www.bbr.dk

MUSEUM SALLING

Husk MUSEUM SALLING

Du skal være opmærksom på, at MUSEUM SALLING kan være interesseret i at lave forundersøgelser
eller overvåge jordarbejdet.
Du skal derfor henvende dig til MUSEUM SALLING ved Helle Holm Hansen tlf.:
2427 9480, hehh@museumsalling.dk med henblik på afklaring af de arkæologiske interesser.
Det er ikke lovligt at fjerne eller ødelægge væsentlige kulturlevn i Danmark, uden der er foretaget en
forudgående undersøgelse af fagfolk.
Museum Salling har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages
jordarbejder, og hvor der fremkommer spor af den arkæologiske kulturarv.
Pjece om museumsloven kan ses på Kulturstyrelsens hjemmeside:
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/
arkaeologi/museumslov/museumslov.pdf
vedlægges oplysningerne i separat dokument.
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DEFINITIONER

VEJLEDNING

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen et dyrehold der er mindre
end:
1) 30 høns
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
Samt
3) 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 a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen
til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2,
eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter punkterne a-h, hvis den forholdsmæssige andel
af hver dyretype efter a-h, samlet ikke er større end 100 %.
Vurderingen af antallet af hunde og høns foretages uden hensyn til det øvrige dyrehold, mens de øvrige dyretyper vurderes samlet. Det er således muligt at have et dyrehold f.eks. bestående af dyr fra
to eller tre af ovenstående punkter under a-g, uden at det samlede dyrehold herved skal betragtes
som erhvervsmæssigt.
Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter
databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også
orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger
berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at
klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på skive.dk
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