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Den 4. maj 2017 

UDKAST TIL 

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter  

[i dette udkast indgår alene de §§, hvori der foretages ændringer som opfølgning på ny 

husdyrregulering. Ændringerne er markeret med rødt] 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 10, § 7 b, § 16, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om 

miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, fastsættes: 

[…] 

Kapitel 2  

Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v. 

[…] 

§ 3. 

[…] 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen 

skal indeholde oplysning om, […]  

4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 og 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis 

afgørelsen vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor 

kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. §§ 21-23,  

5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 23, og […] 

[…] 

Kapitel 4  

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 

§ 7. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overstiger: 

    1)  

a) 30 stk. høns, og  

b) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt   

2) 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 årsheste med tilhørende føl (op til 12 måneder), 

d) 2 årssøer med tilhørende smågrise (op til 40 kg), 

e) 15 slagtesvin,  

f) 10 årsfår med lam (op til 12 måneder), 

g) 10 årsgeder med kid (op til 12 måneder), 

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen ikke 

overstiger 25 m2, eller 

i) forskellige dyretyper 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. 
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§ 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål 

eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Dyrehold med følgende typer og antal dyr er tilladt i de områder, der er nævnt i stk. 1: 

1) Dyrehold med op til 30 høns og 
2) dyrehold med op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller 
3) dyrehold af tilsvarende størrelse som efter nr. 1 og 2, dog ikke dyrehold af svin, kvæg, får, geder eller 

heste. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med 

bestående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille særlige krav 

til dyreholdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer 

afgørelse om dispensation efter 1. pkt., i givet fald med vilkår efter 2. pkt., skal kommunalbestyrelsen gøre 

naboer til dyreholdet bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst to uger. 

 

[…] 

Kapitel 11  

Klage 

[…] 

§ 23. Uanset bestemmelserne i §§ 21-22 i denne bekendtgørelse kan der til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

påklages afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor 

kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er 4 uger fra den 

dag, afgørelsen er meddelt, jf. lovens § 93. 

Kapitel 12  

Straffebestemmelser 

[…] 

Kapitel 13 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.  
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter ophæves. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler sager efter de hidtidigt 

gældende regler, når kommunalbestyrelsen har rejst sagen, eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har modtaget 
klagen, før den 1. august 2017. 

Stk. 4. Afgørelser, som er truffet i medfør af tidligere bekendtgørelser om miljøregulering af visse 
aktiviteter, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøbeskyttelse træffes 
nye afgørelser eller bestemmes andet. 

Stk. 5. Forskrifter og bestemmelser om bødestraf ifølge forskrifter, der er udstedt i medfør af tidligere 

bekendtgørelser om miljøregulering af visse aktiviteter og andre tidligere bekendtgørelser med tilsvarende 

regulering, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøbeskyttelse 

udstedes nye forskrifter eller bestemmes andet. 

§ 26. [ophæves]  

 


