
 

 
Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse 

 

Nr. 7       26. januar 2010 

Den 14. januar kunne Miljøminister Troels Lund Poulsen præsentere forslag til 23 nye 
vandplaner og én samlet Natura 2000 plan. Vandplanerne skal fortsætte der, hvor de 
tidligere vandmiljøplaner slap, nemlig med at forbedre vandkvaliteten i danske søer, 
vandløb, kyster, fjorde og grundvandet. Natura 2000-planen er den første samlede plan, 
der sigter mod at forbedre naturtilstanden i alle 246 Natura 2000-områder i Danmark.  
Læs mere om vandplanerne og Natura 2000-planen på http://www.blst.dk/
 
Dette nummer af Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelser fokuserer bl.a. på sammenhængen 
mellem arbejdet med husdyrgodkendelser og de nye vand- og Natura 2000 planer.  
 
19. januar 2010 sendte Miljøstyrelsen en række nye, vejledende BAT-vilkår i høring med 
høringsperiode frem til 2. februar 2010. Du finder høringsmaterialet på mst.dk.  
 
God fornøjelse.  
 
 

• Sammenhæng ml. vand- og Natura 2000-planer og husdyrgodkendelseslov – s. 2  
• Referat af møde mellem Miljøstyrelsen og Mariagerfjord kommune – side 5  
• FAQer om vand- og Natura 2000-planerne – side 6 
• Udvalgte spørgsmål og svar om vand- og Natura 2000-planer – side 7 
• Nye BAT-vilkår sendt i høring – side 7 
• Status på regnearket – side 8 
• Konsulenter kan ikke opkræve brugerbetaling – side 8 
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Sammenhæng mellem vand- og Natura 2000-planer og  
husdyrgodkendelsesloven  

Nogle kommuner har været i tvivl om, hvorvidt de allerede på nuværende 
tidspunkt skal skærpe kravene i husdyrgodkendelserne ud over de fastlagte 
beskyttelsesniveauer for at opfylde kravene i de kommende vand- og Natura 
2000-planer. Det er ikke tilfældet. Kommunerne skal ikke skærpe kravene 
udover de fastlagte beskyttelsesniveauer vedr. næringsstoffer på grund af 
vand- og Natura 2000-planerne.  
 
Det gælder således som hidtil, at kommunerne kun i særlige tilfælde og ud 
fra en konkret vurdering af den enkelte sag skal stille krav, der er skærpede 
i forhold til de fastlagte beskyttelsesniveauer, og at disse følger de 
retningslinjer, der fremgår af godkendelsesbekendtgøelsens bilag 4.   
 
Nedenfor beskrives dels sammenhængen mellem vandplanerne og 
husdyrgodkendelsesloven, dels sammenhængen mellem Natura 2000-
planen og husdyrgodkendelsesloven.  
 
Sammenhæng mellem vandplaner og husdyrgodkendelseslov 
Regeringen har som en del af Aftalen om Grøn Vækst vedtaget de tiltag, der 
skal gennemføres for at opfylde målene i vand- og Natura 2000-planerne.  
 
Når det gælder vandplanerne, er der ikke truffet beslutning om at ændre de 
fastlagte beskyttelsesniveauer i husdyrgodkendelsesloven.  
 
Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer for nitratudvaskningen og 
fosforoverskuddet er nemlig allerede indregnet i den baseline, som er 
udgangspunktet for målsætningen i Aftalen om Grøn Vækst. Nemlig 
målsætningen om at reducere udvaskningen af kvælstof med yderligere 
19.000 tons og udvaskningen af fosfor med 210 tons af hensyn til 
vandplanerne.  
 
Det betyder, at hvis kommunerne selvstændigt skærper de eksisterende 
beskyttelsesniveauer i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug på 
grund af målsætningerne i vandplanerne, vil det være lig med en 
unødvendig ”dobbeltindsats”. Også set ud fra et samfundsøkonomisk 
perspektiv vil det være meget uheldigt.  
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Dette ændrer ikke ved, at kommunerne som hidtil skal foretage en konkret 
vurdering af hver enkelt sag og skærpe kravene, hvis et husdyrbrug kan 
påvirke et vandområde væsentligt, ligesom kommunerne fortsat skal 
vurdere, om forudsætningerne for husdyrgodkendelseslovens 
beskyttelsesniveauer holder med hensyn til, at det samlede husdyrhold i 
oplandet ikke øges væsentligt. 
 
Sammenhæng mellem Natura 2000-plan og husdyrgodkendelsesloven 
Når det gælder Natura 2000-planen, er det i modsætning til vandplanerne 
besluttet i Aftalen om Grøn Vækst, at husdyrgodkendelseslovens fastlagte 
beskyttelsesniveau for ammoniak skal understøtte Natura 2000-planen. I 
forslag til Natura 2000-planen står der da også konkret, at:  
 
”Reduktion af kvælstofdeposition på områdets habitatnaturtyper forventes at 
ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven, jf. 
regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009”.  
 
Et forslag til ændring af husdyrgodkendelsesloven har været i høring i januar 
2010. I lovforslaget lægges der op til et markant skærpet ammoniak-
beskyttelsesniveau for naturområder omfattet af Natura 2000-planen.  
 
Forslaget lægger op til at ændre det nuværende beskyttelsesniveau, der er 
baseret på krav til merbelastningen til et beskyttelsesniveau baseret på krav 
til den maksimale totalbelastning. Der er tale om et krav om en maksimal 
totalbelastning på mellem 0,2 og 0,7 kg N/ha/år afhængig af antal 
husdyrbrug i området.  
 
Hvis man sammenligner det nuværende ammoniak-beskyttelsesniveau med 
lovforslaget, betyder det eksempelvis følgende: 
 
Et husdyrbrug, der ligger i bufferzone II, og hvor der ikke er andre brug i 
zonen, vil med det nuværende beskyttelsesniveau kunne få en godkendelse 
til en merdeposition på 0,7 kg N/ha/år. Er brugets deposition i forvejen 2,0 
kg N/ha/år, bliver den samlede depostion på 2,7 kg N/ha/år. Hvis det samme 
husdyrbrug derimod skulle have en godkendelse i overensstemmelse med 
lovforslaget, ville kravet være, at bruget maksimalt måtte have en 
totaldeposition på 0,7 kg N/ha/år.  
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Lovforslaget betyder, at husdyrbrug med uacceptablt store 
ammoniakpåvirkninger, der ligger tæt på ammoniakfølsomme naturområder 
i vores internationale naturbeskyttelsesområder, vil blive udfaset. Og det 
betyder, at den samlede ammoniakbelastning vil blive stadig mindre og 
således nærme sig naturområdernes tålegrænse.  
 
Danmarks Miljøundersøgelser har vurderet, at det ikke er muligt at påvise 
biologiske ændringer ved påvirkninger på under 1 kg N/ha/år. De nye regler 
vil sikre, at den samlede belastning fra husdyrbrug ikke overstiger 1 kg 
N/ha/år. Det skyldes, at der ikke vurderes at kunne være mere end 3 
husdyrbrug, som kan påvirke samme naturpunkt med en påvirkning hver 
især på over 0,2 kg N/ha/år. Lovforslaget udelukker dog ikke, at man i 
atypiske situationer kan skærpe det fastlagte beskyttelsesniveau. I så fald 
skal der være en god begrundelse for, at situationen er så atypisk, at der må 
meddeles afslag. 
 
I lovforslaget er der lagt op til, at det nye beskyttelsesniveau for ammoniak 
træder i kraft 1/8 2010. Indtil da skal kommunerne følge det eksisterende, 
fastlagte ammoniak-beskyttelsesniveau. Det eksisterende 
beskyttelsesniveau tager som hidtil i overvejende grad de nødvendige 
hensyn til Habitatdirektivet. Det eksisterende beskyttelsesniveau tager højde 
for Habitatdirektivets krav om at vurdere og sikre, at der ikke sker 
godkendelse af husdyrbrug, der kan skade et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. Der vil derfor kun undtagelsesvist være behov for 
at stille krav, der går ud over det eksisterende beskyttelsesniveau. Derimod 
tager de ikke fuld højde for at opfylde mål og indsats i den kommende 
Natura 2000-plan. Det er det, det nye beskyttelsesniveau i lovforslaget gør.  
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Referat af møde mellem MST og Mariagerfjord  

Den 30. november 2009 mødtes Miljøstyrelsen med Mariagerfjord 
Kommune for at drøfte husdyrgodkendelsesloven og kommunens 
behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug. På mødet fortalte 
Miljøstyrelsen bl.a., hvordan kommunerne skal agere i forhold til de 
midlertidige beskyttelsesniveauer i husdyrgodkendelsesloven samt i 
relation til de kommende vand- og Natura 2000-planer og 
habitatdirektivet.  
 
Du finder hele referatet som bilag til dette nyhedsbrev på mst.dk.  
 
Sammenhængen mellem husdyrgodkendelsesloven og de kommende 
vand- og Natura 2000-planer er beskrevet i den foregående artikel. I 
forhold til sammenhængen med habitatdirektivet kan fremhæves 
følgende af referatet: 
 
”Miljøstyrelsen henviste til, at kravene i medfør af habitatdirektivet vedr. 
vurdering af husdyrprojekter er indarbejdet i husdyrgodkendelsesloven. Det 
fremgår af husdyrgodkendelsesloven, at kommunen skal foretage en 
vurdering af påvirkningen på internationale naturbeskyttelsesområder. I 
forbindelse med en husdyrgodkendelse er der ikke et krav om at skulle 
opfylde et nærmere fastlagt mål. Kommunen skal vurdere, om projektet kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og i givet fald da foretage en 
nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-
området under hensyn til bevaringsmålsætningen. Miljøstyrelsen 
præciserede, at der i de midlertidige fastlagte beskyttelsesniveauer er 
indarbejdet hensynet til den kumulative effekt. Viser vurderingen, at 
projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, og at dette 
ikke kan afværges ved vilkår efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 
eller 4, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til 
det ansøgte.” (side 4)  
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FAQer om vand- og Natura 2000-planer  

By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet en række generelle og 
tekniske FAQer til vand- og Natura 2000-planerne, som du finder på 
www.blst.dk. FAQerne ligger også på mst.dk som bilag til dette 
nyhedsbrev 
 
Vi vil derfor nøjes med at fremhæve følgende FAQ om husdyrbrug og 
indsatsprogrammer, som står på side 6 i de generelle FAQer: 
 
Spørgsmål: Hvordan skal kommunen administrere 
husdyrgodkendelsesområdet, når vand- og naturplanerne foreligger?  
  
Svar:  
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 294 af 31. marts 2009 
om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug), er der fastlagt 
beskyttelsesniveauer for blandt andet ammoniak, nitratudvaskning og 
fosforoverskud. Det fremgår også af bekendtgørelsen, at når vand- og 
Natura 2000-planerne i henhold til miljømålsloven foreligger, erstatter 
disse planer de midlertidige beskyttelsesniveauer.  
 
Det betyder, at forslag til vand- og Natura 2000-planer, der 
offentliggøres, ikke erstatter de midlertidige beskyttelsesniveauer i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vand- og Natura-2000-planerne 
vil først skulle lægges til grund for afgørelser truffet efter 
husdyrgodkendelsesloven, når disse planer foreligger som endeligt 
vedtagne planer.  
 
Aftalen om Grøn Vækst, som regeringen har indgået med Dansk 
Folkeparti, omfatter initiativer til nedbringelse af 
næringsstofbelastningen til overfladevande og grundvandet. Disse 
initiativer vil sammen med den hidtidige indsats efter 
vandmiljøplanerne (senest VMP III) samt 
husdyrgodkendelseslovgivningens beskyttelsesniveauer give de  
nødvendige næringsstofreduktioner for at sikre målopfyldelse af vand- 
og Natura 2000-planerne.  
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Efter miljømålsloven er vand- og Natura 2000-planerne, dvs. de 
endeligt vedtagne planer, bindende for myndighederne ved udøvelse af 
deres beføjelser efter anden lovgivning. Det indebærer, at når vand-  
og Natura-2000-planerne foreligger som endeligt vedtagne planer, vil 
administrationen af husdyrgodkendelsesloven skulle ske i 
overensstemmelse med retningslinjerne i planerne vedr. 
husdyrgodkendelsesloven.  

 

Udvalgte spørgsmål og svar om vand- og naturplaner  

Betyder de nye vandplaner, at alle tilladelser og godkendelser 
skal revurderes? 
Nej. De tilladelser og godkendelser, som landbruget og industrien har 
fået efter miljøbeskyttelsesloven skal ikke revurderes som følge af 
vandplanerne. Den retsbeskyttelse på 8-10 år, der typisk knytter sig til 
en miljøgodkendelse, vil forsat gælde.  

 
Skal husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau ikke ændres? 
Initiativerne i Grøn Vækst og den beskyttelse, der sker i medfør af 
husdyrgodkendelserne vil tilsammen give de nødvendige reduktioner for 
at realisere vand- og Natura 2000-planerne.  
 
 
 
Nye BAT-vilkår sendt i høring 
 
Den 19. januar 2010 sendte Miljøstyrelsen nye BAT-standardvilkår for 
slagtesvinebrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12 samt 
malkekvægsbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12 i 
høring. Høringsperioden slutter den 2. februar 2010. Materialet er sendt i 
høring til organisationerne samt til orientering til alle abonnenter af 
Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse. Du finder høringsmaterialet her: 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Landbrug+hoe
ringsmateriale/Vejledning/BAT_vilkaar_jan2010.htm   
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Status på regnearket – en sidste opdatering  
 
Efter flere henvendelser fra kommunerne om den fremtidige nedlæggelse 
af regnearket, har Miljøstyrelsen besluttet at udskyde idriftsættelsen af 
de .NET-baserede beregninger i husdyrgodkendelse.dk, indtil den nye 
udgave af Husdyrgodkendelse.dk er klar. Derfor vil regnearket i løbet af 
februar 2010 blive opdateret en sidste gang med henblik på at 
indarbejde ammoniakdepositionsberegninger i afstanden 10-300 m fra 
punktkilden.  
 
Når regnearket bliver i stand til at foretage beregninger under 300 meter 
fra et naturområde (bufferzone 1), vil det betyde, at de ansøgninger, der 
p.t. har anlæg beliggende i bufferzone 1, og hvor der er en meremission 
fra anlægget, i stedet for resultatet 0,00 vil have en beregnet værdi for 
højeste merdeposition i naturområdet. Ansøgninger der ligger længere 
væk end 300 meter vil ikke blive påvirket at de nye beregninger, ligesom 
der ikke beregnes en merdeposition for ansøgninger, hvor der ingen 
meremission er, selvom de måtte have anlæg i bufferzone 1.  
 

Konsulenter kan ikke opkræve brugerbetaling  

Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt konsulenter kan opkræve 
brugerbetaling direkte fra ansøgere i de tilfælde, hvor kommunen har 
hyret konsulentbistand til at behandle en godkendelsessag. Svaret er, at 
det kan konsulenten ikke.  
 
I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsens § 3, er det kun 
kommunen, der kan opkræve brugerbetaling. Konsulentens honorar skal 
derfor betales af kommunen, hvorefter kommunen må opkræve 
brugerbetaling hos ansøger efter gældende takster i 
brugerbetalingsbekendtgørelsen. Brugerbetalingsbekendtgørelsen kan 
læses her: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13110   

 

 

Nyhedsbrev nr. 7 – udsendt 26. januar 2010 
 

”Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse” udgives af Miljøstyrelsen med information om seneste nyt på 
husdyrgodkendelsesområdet. Gå ind på www.mst.dk/Landbrug/Husdyrgodkendelser hvis du har forslag til 

artikler eller emner, vi skal tage op. På denne side kan du også afmelde nyhedsbrevet. 
 
 8 

 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13110


 

Sammenskrivning af husdyrgodkendelsesloven  

Den 24. december 2009 blev lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12/2009 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug offentliggjort. 
Lovbekendtgørelsen sammenskriver den oprindelige 
husdyrgodkendelseslov og alle senere ændringer af loven til og med den 
4. december 2009. Læs lovbekendtgørelsen på Retsinformation: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128754  

 
Der er således ikke sket indholdsmæssige ændringer af loven. Det eneste 
nye er, at loven nu ligger i én samlet pakke.  

Kurser og workshops i foråret 2010 

På mst.dk kan du tilmelde dig nye kurser og workshops om 
miljøgodkendelser af husdyrbrug. Du kan bl.a. deltage i et 
”Eksperimentarium for it-ansøgningssystemet”, som giver mulighed for 
at opleve systemet fra ansøgersiden. Få oplysninger om kurserne på  
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodken
delser/Husdyraftale/Workshops_2010.htm  
 

På gensyn 8. marts 2010 

Næste nummer af Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelser udkommer mandag 
den 8. marts 2010.  
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