
 Husdyrbrug, der er lovligt etableret før 1. januar 

2007 og som ikke efterfølgende er omfattet af en 

tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

Afgørelser om  husdyrbruget bevarer deres 

gyldighed, indtil der træffes en ny afgørelse efter 

husdyrbrugloven (§ 10, stk. 3, i ændringslov nr. 

204/2017).  

 

 

Husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller 

godkendelse efter §§ 10-12 i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

Tilladelsen eller godkendelsen bevarer sin 

gyldighed, indtil der træffes en ny afgørelse efter 

husdyrbrugloven (§ 10, stk. 3, i ændringslov nr. 

204/2017).  

 

Øvrige ejendomme med dyrehold etableret inden 

den 1. august 2017. 

Afgørelser, der efter de hidtil gældende regler er 

truffet om husdyrbrug, bevarer deres gyldighed, 

indtil der træffes en ny afgørelse efter 

husdyrbrugloven (§ 10, stk. 3, i ændringslov nr. 

204/2017).  

 

 

 

Hovedregel: § 10, stk. 1, i ændringslov nr. 204/2017 

Godkendelsespligt efter § 16 a, stk. 1 og 2, eller tilladelseskrav efter § 16 b, stk. 1, når 

husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser.  

Undtagelser: Visse udvidelser og ændringer kan foretages uden godkendelsespligt eller 

tilladelseskrav: 

- Dispositioner, der kan anmeldes efter kapitel 6 og 7 i husdyrgodkendelsesbekg. 

- Dispositioner, der kan anmeldes efter kapitel 8, hvis der er tale om et husdyrbrug godkendt 

efter mbl § 33 

- Bagatelagtige ændringer  

- Etablering, udvidelse eller ændring af et afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden 

brug af husdyranlæg, uanset eksisterende vilkår om maksimalt antal dyr på ejendommen 

(husdyrgodkendelsesbekg. § 8, stk. 2) 

- Etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg op til i alt 100 m2 

på husdyrbruget 

(husdyrgodkendelsesbekg. § 8, stk. 1). 

Har husdyrbruget i ansøgt drift 

flere end 750 stipladser til søer, 

flere end 2.000 stipladser til 

slagtesvin eller flere end 40.000 

stipladser til fjerkræ  
 

Ja:  Godkendelsespligt for 

husdyrbruget efter § 16 a, stk. 2 

(husdyrbruget skal godkendes i 

sin helhed inklusiv det ansøgte) 

 

Nej:  

 
Har husdyrbruget i ansøgt drift 

en ammoniakemission på mere 

end 3.500 kg NH3-N pr. år  
 

Ja:  Godkendelsespligt for 

husdyrbruget efter § 16 a, stk. 1  

(husdyrbruget skal godkendes i 

sin helhed inklusiv det ansøgte) 

 

Nej:  

 
Tilladelseskrav for husdyrbruget 

efter § 16 b, stk. 1 
(husdyrbruget skal tillades i sin 

helhed inklusiv det ansøgte), 

medmindre husdyrbrugets 

produktionsareal i ansøgt drift 

ikke overstiger de hævede 

tilladelsesgrænser i 

husdyrgodkendelsesbekendtgøre

lsens § 7. 

 

 

 

 

Husdyrbrug etableret efter regler gældende før 1. august 2017 Retsgrundlag efter regler gældende fra 1. august 2017 

 

Hovedregel: § 10, stk. 2, i ændringslov nr. 204/2017 

Godkendelsespligt efter § 16 a, stk. 1 og 2, eller tilladelseskrav efter § 16 b, stk. 1, når 

husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening eller andre 

virkninger på miljøet.  

Undtagelser: Visse udvidelser og ændringer kan foretages uden godkendelsespligt eller 

tilladelseskrav: 

- Dispositioner, der kan anmeldes efter kapitel 6-10 i husdyrgodkendelsesbekg. 

- Bagatelagtige ændringer  

- Etablering, udvidelse eller ændring af et afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden 

brug af husdyranlæg, uanset eksisterende vilkår om maksimalt antal dyr på ejendommen 

(husdyrgodkendelsesbekg. § 8, stk. 2) 

- Etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg op til i alt 100 m2 

på husdyrbruget 

(husdyrgodkendelsesbekg. § 8, stk. 1). 

 

 

 

Godkendelsespligt og tilladelseskrav får virkning for ejendomme, hvor der etableres 

produktionsareal, der bevirker, at grænserne i §§ 16 a og 16 b overskrides den 1. august 2017 

eller senere.  

 

Husdyrbrug, der 

etableres (anlægges, 

påbegyndes, indrettes 

m.v.) efter ansøgning 

m.v. indgivet efter 1. 

august 2017 

 

 

 

 

 

Husdyrbrug og ejendomme med 

anlæg, der ikke er omfattet af 

godkendelsespligt eller 

tilladelseskrav reguleres efter 

reglerne om erhvervsmæssigt 

dyrehold i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen

, herunder krav til placering, 

indretning og drift samt 

forhåndsanmeldelse. 

 

 

Indretning og drift af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg samt forhold forbundet med husdyrhold i øvrigt, på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Reglerne gælder som udgangspunkt og i overensstemmelse med deres indhold for alle husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg omfattet af husdyrbrugloven, uanset om de er husdyrbrug eller ej, og uafhængigt af, om de er 

omfattet af en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. 

Husdyranlæg, 

gødningsopbevarings-

anlæg og 

ensilageopbevarings-

anlæg m.v., der 

etableres, udvides eller 

ændres efter 1. august 

2017 på ejendomme, 

hvor 

produktionsarealet 

samlet set ikke er eller 

bliver over 100 m2  

 

Etablering, udvidelse 

og ændring af ikke- 

erhvervsmæssigt 

dyrehold  

Reglerne i 

miljøaktivitetsbekendtgør-

elsens kapitel 4 om bl.a. 

indretning og placering af 

stalde og møddinger og 

meddelelse af påbud gælder 

for ejendomme med dyrehold, 

der ikke overstiger grænsen 

for ikke-erhvervsmæssigt 

dyrehold i miljøaktivitet-

sbekendtørelsens § 7  

 


