
 

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse 

Nr. 24                  22. februar 2012 

 
Indhold i dette nummer af nyhedsbrevet: 
 
Tilsynsindberetning 2011 – skemaer er online 
Årets tilsynstema 2012 erstattet af erfaringsopsamling 
Tilsyn med § 16-godkendte arealer 
Kommende ændringer i wiki-vejledningen 
 
God læselyst  

Miljøstyrelsen Erhverv 

 
 

Nyhedsbrev nr. 24 – 22. februar 2012 
 
”Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse” udgives af Miljøstyrelsen med information om husdyrgodkendelsesområdet. 
På www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/

1

 
kan du læse tidligere numre af nyhedsbrevet og ændre i din tilmeldingsstatus. 
 
 



 

Tilsynsindberetning 2011 – skemaer er online  

Den 1. april 2012 er der frist for indberetning af miljøtilsyn med 
virksomheder og landbrug for 2011. Miljøtilsynsdatabasen, hvor data skal 
indtastes, er endnu ikke åben, men skemaerne for 2011 er tilgængelige 
til orientering i pdf-udgaver på MST’s hjemmeside. Når systemet er klar 
til indberetning, får alle kommuner nærmere besked.  
 
Der er kun én overordnet ændring i indberetningsskemaerne for 2011. 
Det drejer sig om skema 3 om husdyrbrug, der hører under IPPC-
direktivet. Disse oplysninger skal indberettes videre til Kommissionen. I 
skemaet er der tilføjet en ekstra kolonne, hvori man skal vurdere, på hvor 
mange IPPC-brug der er foretaget væsentlige godkendelsespligtige 
ændringer uden en forudgående godkendelse efter IPPC-direktivets Art. 
12, stk. 2. Denne bestemmelse fastsætter, at driftslederen ikke må 
foretage væsentlige ændringer, før den kompetente myndighed har 
foretaget afgørelse på ansøgningen om godkendelse heraf. 
 
Der er desuden foretaget en mindre præcisering i ordlyden vedr. samlede 
tilsyn, som erfaringer har vist, er tvetydig. Dette kan man læse mere om i 
vejledningen til indberetning, som er udbygget på områder, der tidligere 
har givet anledning til spørgsmål. 
 
Vi vil hermed benytte lejligheden til at opfordre til, at man benytter 
vejledningen, når man foretager indberetningen. Vejledningerne er 
ligeledes tilgængelige på MST’s hjemmeside. 
  
Ved spørgsmål til indberetningen, eller aftalen om minimumsfrekvenser 
for både landbrug og industri, er du velkommen til at kontakte Irith Nør 
Madsen, irnma@mst.dk.  
 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_bru
gerbetaling/kommunernes_tilsyn/tilsynsindberetning/
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Årets tilsynstema 2012 erstattet af erfaringsopsamling  

Miljøstyrelsen er i fuld gang med arbejdet med den nye tilsynsmodel, som 
følger af implementeringen af Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger og 
IED. I den nye tilsynsmodel, som både omfatter tilsyn med virksomheder 
og landbrug, vil kampagner spille en væsentlig rolle. Miljøstyrelsen ønsker 
derfor at opnå mere viden om kampagner og har valgt også at benytte 
Årets tema hertil. Der vil derfor i 2012 ikke blive meldt et særskilt Årets 
tema ud, idet vi i stedet for vil indsamle kommunernes erfaringer med at 
gennemføre kampagner. 
 
Miljøstyrelsen har netop sat et projekt i gang med det formål at indsamle 
viden fra kommunerne med henblik på at udvikle nye metodikker til at 
gennemføre effektive kampagner. Temaet i 2012 bliver en del af dette 
projekt, en slags "light-tema", der går på erfaringsopsamling fra 
kommunernes arbejde med kampagner. Alle kommuner vil derfor i den 
nærmeste tid blive kontaktet af PlanMiljø, som kører projektet, med 
henblik på at udfylde et spørgeskema om kampagneerfaringer. Vi har 
allerede kendskab til en del kampagner udført på virksomhedsområdet, 
men vi mangler erfaringer fra tilsynskampagner med landbrug. Vi håber 
således, at også mange landbrugskommuner vil dele ud af deres 
erfaringer med kampagner. 
 
Med udgangspunkt i dette projekt vil der bl.a. blive udarbejdet en 
håndbog til at planlægge og gennemføre effektive tilsynskampagner samt 
forslag til kampagner, der kan gennemføres evt. allerede fra 2013. 

Tilsyn med § 16-godkendte arealer 

Kommunerne skal med indberetningen for 2011 sikre, at de overholder 
deres tilsynsforpligtigelse med § 16-godkendelserne. Således skal antallet 
af samtlige godkendte arealer have modtaget tilsyn i tilsynsperioden, 
uanset tidspunktet for godkendelse af arealerne. 
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Tilsyn med § 16-godkendte arealer har tidligere givet anledning til en del 
tvivlsspørgsmål. Det skyldes for det første, at arealerne, ifølge 
Supplerende aftale om samlede tilsyn med husdyrbrug, er omfattet af en 
6-årig tilsynsperiode, hvor samtlige arealer, indenfor denne periode, skal 
have modtaget et samlet tilsyn. Dvs. at der som nævnt oven for i 2011 
skal være ført 100 % tilsyn med antallet af § 16-godkendte arealer i 
perioden 2006-2011. I denne sammenhæng har det forhold, at § 16-
godkendelserne først blev indført med Lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, og at godkendelserne således tidligst er blevet givet i 2007, 
givet anledning til spørgsmål. Derudover har mange kommuner kunnet 
konstatere, at de givne § 16-godkendelser ikke har været udnyttede. 
Dette skyldes, at aftaler om udbringningsarealer skal ligge klar ved 
godkendelsestidspunktet for en udvidelse m.v. af et husdyrbrug, men at 
godkendelsen af arealer først udnyttes, når produktionen på det 
tilknyttede husdyrbrug giver anledning hertil. Der har således været 
spørgsmål til, hvornår det er relevant at føre tilsyn med § 16-
godkendelserne. 
 
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at kommunen kan trække en 
godkendelse fra, hvis den har positiv viden om, at godkendelsen ikke er 
taget i brug, og den vurderer, at arealerne ikke har behov for tilsyn. 
Dette gøres ved at reducere ”Antal virksomheder i alt per 31/12 før 
tilsynsåret”, som er det antal godkendelser, der skal føres tilsyn med.  
 
Således trækkes det antal godkendelser fra, som man ved ikke er 
udnyttede endnu, så der alene føres tilsyn med arealer, hvor der er noget 
at føre tilsyn med. Det er vigtigt at anføre i bemærkningerne til 
indberetningen, hvis der er korrigeret for godkendelser, hvor arealerne 
endnu ikke er taget i brug, og angive antal fratrukne godkendelser. 
 
Ovenstående er også detaljeret beskrevet i vejledningen til indberetning, 
som vi vil opfordre til, at man benytter ved indberetning. 

Kommende ændringer i wiki-vejledningen  

Wiki-vejledningen blev oprindeligt udarbejdet som en del af husdyraftale 
1 og begrænsede sig derfor til i første omgang kun at handle om 
miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelsesloven. Dvs. godkendelser 
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efter §§ 11, 12 eller 16. Det har dog hele tiden været vores hensigt med 
tiden at samle så meget af vores vejledning som muligt i wiki-
vejledningen, og derfor blev der tilføjet afsnit om anmeldeordningerne 
sidste sommer.  
 
Vi har besluttet os for at foretage tilføjelsen af andre emner i wiki-
vejledningen gradvist, så der i en periode vil findes vejledning om andre 
emner end godkendelser og anmeldelser både i wiki-vejledningen og på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. Vi gør det på denne måde, fordi vi vurderer 
at det vil blive mere effektivt end ved først at offentliggøre wiki-afsnit om 
et emne, f.eks. husdyrgødningsbekendtgørelsen, efter at al vejledning 
om emnet er samlet og opdateret. Vi vil derfor også lægge ny vejledning 
direkte i wiki-vejledningen i stedet for på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
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