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



 

Kvalitetssikring af opgørelse af sagsbehandlingsdage 

Som et led i Husdyraftale 2 vil Miljøstyrelsen og KL foretages et udtræk 
af de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for afsluttede sager i 2011. 
For at gøre denne opgørelse så præcis som mulig, bedes I inden 31. ja-
nuar 2012 sikre, at afslutningsdatoerne for de sager, der er afsluttet i 
2011, er korrekte. Evt. rettede afgørelsesdatoer i de enkelte skemaer 
bedes indsendt til itansogning@mst.dk inden 31. januar 2012 kl. 12.00 
med angivelse af skemanummer og den nye rettede afgørelsesdato. Mil-
jøstyrelsen foretager den 1. eller 2. februar 2012 et udtræk, der sendes i 
en 5 dags høring og offentliggøres hurtigst mulig herefter. 

Opfølgning på regionale møder med kommuner og 
konsulenter 

I nyhedsbrev nr. 20 bragte vi en oversigt over kommende opfølgninger 
på møderne med kommuner og konsulenter, som blev holdt fra den 27. 
oktober til den 1. november 2011. 
 
Vi vil hermed gøre status på de lovede opfølgninger. 
 
Wiki-vejledning  

• Opdatering med vejledning om nye ammoniakregler snart. 
Opdateringen forventes klar i februar 2012. 

• Opdatering med mere udførlig vejledning om alternativ til brug af 
konsekvensområdet for lugt iht § 55, stk. 4. 
Opdateringen forventes klar i februar 2012. 

• Offentliggøre/linke til ny DMU-rapport, som ligger til grund for de nye 
depositionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk. 
Rapporten kan læses vha. linket nedenfor. 
DMU’s tekniske notat ”Opdatering af ammoniakafsætning fra husdyr-
brug i IT-ansøgningssystemet”

 
Bemærkninger om NMKN-afgørelser 

• Komme med bemærkninger om kontinuitet, jf afgørelse fra NMKN, 
snart. 
Bemærkningerne forventes at blive sendt ud i begyndelsen af februar 
måned. 
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• Komme med udmelding umiddelbart efter offentliggørelse af NMKN-
afgørelse om vurdering af overfladevand, herunder muligheden for at 
skærpe i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 vs. 
at give afslag. 
Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelse om Miljøstyrelsens 
vejledende afskæringskriterium for nitratudvaskning til Natura 2000-
områder blev sendt ud den 24. november 2011. Miljøstyrelsen fulgte 
op på nævnets afgørelse med ”Korte nyheder nr. 29” den 23. decem-
ber 2011 samt ændringer i wiki-vejledningen. Vi vil prioritere 
spørgsmål til husdyrhelpdesken, som vedrører afskæringskriteriet, 
højt i den kommende tid. 

• Svar på hvor en habitatvurdering skal fremgå, når der ikke kræves § 
16-godkendelse, jf. NMKN’s afgørelse om, at der altid skal foretages 
en habitatvurdering af aftalearealer. 
Den 14. december 2011 offentliggjorde vi et svar fra husdyrhelpdesken 

om habitatvurdering af aftalearealer, og nævnet udtalte sig om afgørel-

serne i NoMO nr. 54 (også i december 2011). 
 
Husdyrhelpdesken 

• Prioritere spørgsmål om gyllebarrierer højt. 
Inden for de seneste måneder har vi lagt 20 besvarede spørgsmål på 
hjemmesiden under kategorien ”gyllebarrierer mv.”. Blandt de 
spørgsmål, som sendes til husdyrhelpdesken, er der adskillige om 
identiske problemstillinger. Derfor forventer vi, at besvarelserne på 
hjemmesiden også dækker de fleste af de spørgsmål, hvor vi ikke har 
sendt et svar direkte til spørgeren. Vi vil fortsat prioritere besvarelsen 
af spørgsmål om gyllebarrierer, terrænændringer og gyllealarmer for-
holdsvis højt i de næste par måneder. 

• Genoverveje vores svar på spørgsmål om ændring af vilkår i godken-
delse som følge af anmeldelse. 
Bemærkninger hertil forventes at blive givet i begyndelsen af februar 
måned. 

• Definere hvad der menes med "afvikling" i reglerne om gyllebarrierer 
mm. 
Vi henviser til vejledningen om husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 
a, som blev opdateret den 20. december 2011. 

• Udmelding om hvordan/om det er muligt at beregne BAT-niveau i IT-
ansøgningsskemaet. 
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Det kommer til at fremgå som en del af opdateringen af wiki-
vejledningen om de nye ammoniakregler. 

 
Andet 

• En artikel fra Kammeradvokaten om EU-domstolen og den europæi-
ske hamster til erstatning for det aflyste oplæg. 
Artiklen kan læses vha. linket nedenfor. Vi vil desuden henlede op-
mærksomheden på Naturstyrelsens vejledning til habitatbekendtgø-
relsen, afsnit 6, side 35 ff. (se link nedenfor), som bl.a. nærmere be-
lyser principperne for vurderingen af, om yngle- eller rasteområder 
beskadiges eller ødelægges, og redegør for kravene til sagsbehand-
lingen, som adskiller sig fra de formelle regler, som gælder i forhold 
til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. 

EU-Domstolen og den europæiske hamster

Naturstyrelsens side om lovgivning om Natura 2000

• Kurser eller workshops i sagsbehandlermodulet, når IT- systemet på 
husdyrgodkendelse.dk er blevet stabilt. 
Vi har endnu ikke planlagt noget konkret mht. kurser eller workshops, 
men vi har det in mente. 
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