Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nr. 16

6. maj 2011

I dette nyhedsbrev kan I læse om seneste nyt om status for Husdyrgodkendelse.dk, udmøntningen af L12, ændringer i wiki-vejledning, sagsbehandlergruppe for hjemviste sager og tilskuddet til disse hjemviste sager.

God læselyst
Miljøstyrelsen Erhverv
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Status for det nye sagsbehandlermodul og beregningsmotoren i husdyrgodkendelse.dk
De startvanskeligheder som Miljøstyrelsens nye IT-system til kommunerne har oplevet bliver nu rettet. De fejl, det drejer sig om, er ikke alvorlige grundlæggende fejl, men vil kunne rettes inden for et overskueligt
tidsrum.
Den 26. april 2011 idriftsatte Miljøstyrelsen et helt nyt sagsbehandlingsmodul for kommunerne samtidigt med, at hele beregningsmotoren i det
omfattende beregningsmodul blev udskiftet med en helt ny omkodet version. Det nye system giver ansøger og myndighed en helt ny systematisk
måde at køre myndighedsbehandlingen på.
Rettelse af beregningstekniske fejl og udfasning af regneark
Omkodningen og idriftsættelsen af den nye beregningsmotor har betydet, at alle de omfattende beregninger i de eksisterende 6.700 ansøgninger har skullet konverteres til den nye beregningsmotor. Samtidigt er der
rettet en del beregningstekniske fejl i de underliggende formler, hvilket
betyder, at beregningsresultaterne i de ”gamle” ansøgninger kan være
forskellige fra beregningerne i det nye system. Klik her for at få en
oversigt over de beregningstekniske rettelser, der er rettet med den nye
beregningsmotor.
Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at kommunerne jf. gældende forvaltningspraksis principielt set bør tage udgangspunkt i de nye
beregningsresultater for alle ansøgninger under behandling frem til afgørelsestidspunktet. Rettelserne af de beregningstekniske fejl i formlerne
betyder, at beregningerne i den ”gamle” regnearksmotor ikke kan anvendes mere.
Grunden til at beregningsmotoren er blevet skiftet ud fra den tidligere
regneark-motor til en ny såkaldt hard-kodet motor er, at beregningerne i
den nye motor i udgangspunktet kører langt hurtigere end regnearkmotoren, samtidigt med at en lang række af de nye visninger og faciliteter i systemet ikke ville kunnet have ladet sig gøre med det gamle reg-
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neark. Dog er den del af beregningerne, der involverer beregningen af
nitratudvaskning gennem det eksterne FarmN-system, ikke omkodet
endnu. Derfor har mange brugere oplevet, at når det gælder de dele af
systemet, der omfatter nitratberegninger, så kører systemet stadig noget
langsommeligt. Omkodningen af FarmN-beregningerne er imidlertid i fuld
gang og ventes implementeret og idriftsat når aftestningen heraf er tilendebragt. Dertil kommer, at vi inden for kort tid vil forbedre ”kø”funktionen for beregningerne i FarmN.
Rettelser af fejl i beregningsmotoren
Der har op til konverteringen af ansøgningerne været iværksat en omfattende og professionel aftestning af både beregningsmotoren og det nye
sagsbehandlingsmodul med deltagelse af erfarne landbrugskonsulenter
og kommunale sagsbehandlere. På trods heraf har der efter idriftsættelsen været konstateret en række fejl i beregningerne fra den nye beregningsmotor. Fejlene er løbende blevet indmeldt af brugerne på itansogning@mst.dk, hvorefter Miljøstyrelsen i samarbejde Videncenter for
Landbrug hurtigst muligt søger at verificere de enkelte fejl. Umiddelbart
herefter sættes IT-leverandøren i gang med at identificere fejlkilden og
rette denne.
Der er naturligvis indsat ekstra ressourcer til hurtigst muligt at verificere
og rette og brugerne bliver direkte inde i IT-ansøgningssystemet hele tiden løbende informeret om status for alle verificerede fejl. Det skal siges,
at hovedparten af de indmeldte fejl ikke skyldes egentlige beregningsmæssige fejl, men er en følge af de beregningstekniske rettelser, der er
foretaget i formlerne.
Af konkrete fejl, der indtil videre er konstateret skal det fremhæves, at
der umiddelbart efter idriftsættelsen blev konstateret en større generel
fejl i beregningerne. Kilden til denne generelle fejl er efterfølgende identificeret og rettet. Der er herefter verificeret en række mindre fejl i beregninger og visninger af forskellige dyretyper og emissioner, hvilket der bliver informeret løbende om i systemet.
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Det samlede billede
Samlet set er det overordnede billede, at der ikke er alvorlige, grundlæggende fejl ved beregningsmotoren. Dog er der stadig en række beklagelige startvanskeligheder, som teknikerne arbejder på højtryk med at rette.
I forhold til kommunernes nye sagsbehandlingsmodul er der indtil videre
ikke konstateret fejl i de nye funktionaliteter, der bl.a. omfatter et nyt
kommunikationsmodul og en vurderings- og vilkårsbank, der hjælper
kommunen videre med konkrete forslag til vurderings- og vilkårstekster.
Kommunerne kan derfor godt arbejde videre med de mange øvrige dele
af godkendelsens vurderinger og vilkår, der ikke involverer de fejlbehæftede beregninger.

Nye manualer til husdyrgodkendelse.dk
Ved lanceringen af den nye version af husdyrgodkendelse.dk blev der
udsendt introducerende manualer til enkelte dele af systemet. Der er efter lanceringen lagt i alt seks manualer om sagsbehandlermodulet på Miljøstyrelsens hjemmeside. De drejer sig om bl.a. indsætning af vurderinger/vilkår, kommunikationsmodulet, scenarieberegningsværktøjet, versionsstyringen og forsideopsætning.
Læs manualerne her.

Ny lovgivning
Ændring af husdyrgodkendelsesloven
Lovforslaget om ændring af husdyrgodkendelsesloven (L12) blev vedtaget med ikrafttrædelse den 15. marts 2011. Lovændringen kan ses på
retsinformation.dk. Læs mere om baggrunden for lovændringen på Folketingets hjemmeside, bl.a. lovbemærkningerne.
Anmeldeordninger
Gennem en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i
kraft den 10. april 2011, er det blevet muligt at anmelde forskellige typer
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af byggerier og ændringer på husdyrbrug, uden at det udløser krav om
godkendelse eller tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven.
Bekendtgørelsen indeholder 5 nye anmeldeordninger for henholdsvis opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer, opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelser af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, skift
i dyretype i eksisterende staldanlæg samt udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende
ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil
medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder
skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen
træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller
om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter lovens §§ 10, 11 eller
12.
Vejledning om de nye regler
Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale om de
nye regler, om bl.a. anmeldeordninger og ændret beskyttelsesniveau for
ammoniak. Indtil videre er der udarbejdet udkast til vejledning om udvalgte dele af de nye regler. Udkastene er nu i høring hos de faste høringsparter, herunder KL og Landbrug & Fødevarer. Det er hensigten, at
wiki-husdyrvejledningen suppleres med nye afsnit om anmeldeordningerne i mere samlet form, og at vejledning om de øvrige ændringer indføjes i wiki-husdyrvejledningens nuværende afsnit.
Læs høringsudkastene her:
Høringsbrev
Bilag 1 - Oversigt over anmeldeordninger
Bilag 2 - Lugtemission ved skift i dyretype
Bilag 3 - Nye kvælstofnormer
Bilag 4 - Det mest kritiske naturpunkt
Bilag 5 - Kvælstoffjernelse ved afgræsning
Bilag 6 - Frist for udnyttelse af miljøgodkendelse
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Sådan ser du ændringer i wiki-husdyrvejledningen
Vi har modtaget mange spørgsmål om, hvordan man kan se, hvad der er
ændret i den digitale husdyrvejledning. Vi ser det som et tegn på, at vores forklaring om det på selve husdyrvejledningens side ”Hjælp til vejledningen” skal uddybes. I får dog i første omgang den uddybende forklaring her i nyhedsbrevet.
På hver side i husdyrvejledningen er der enten en enkelt eller to knapper
øverst til højre, som begge hedder "Historie". Det er kun på siderne med
de fire faneblade ”Ansøgning”, ”Vurdering”, ”Vilkår” og ”Helpdesksvar om
emnet”, at der er to knapper, og det er den nederste knap (lige under
”Helpdesksvar om emnet”), som er særlig relevant.
Når man klikker på den nederste ”Historie”-knap, kommer man til en
side, hvor der dels er en liste over versioner af siden med bl.a. oplysninger om, hvornår den pågældende sideversion blev gemt, og dels en mulighed for at sammenligne to versioner af siden.
Hvis man vil sammenligne to versioner, skal man vælge dem i de to rullemenuer øverst på siden og klikke på knappen ”Sammenlign”. Herved
vises en side med vejledningstekst, hvor tilføjet tekst er markeret med
grønt og fjernet tekst er markeret med gult. Vi vil fremover bestræbe os
på at være mere præcise ved redigeringen af vejledningens tekster for at
undgå store klumper henholdsvis grøn og gul tekst, som er identisk på
nær nogle få ord.

Gruppe af sagsbehandlere til særlig vejledning om
hjemviste sager
Som en del af indsatsen under husdyraftale 2 har Miljøstyrelsen etableret
en gruppe på fem kommunale sagsbehandlere. Formålet er, at give disse
sagsbehandlere særlig sparring og vejledning om behandlingen af principielle problemstillinger vedrørende hjemviste sager, og at sagsbehandlerne herefter kan udbrede deres erfaringer til andre sagsbehandlere i de
regionale netværk.
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Gruppemedlemmerne er flg.:
Kalundborg: Charlotte Sondh
Mariagerfjord: Anna Kirstin Bjørnbak Kjær
Nordfyns: Morten Tvede Øgendahl
Tønder: Flemming Refsgaard
Varde: Jørgen Enevoldsen
Medlemmerne er først og fremmest udvalgt fra kommuner, der har fået
et betydeligt antal sager hjemvist. Dernæst er der valgt en sagsbehandler fra en sjællandsk kommune med mange husdyrsager for at få en bedre dækning af landet som helhed, selv om ingen af kommunerne øst for
Storebælt har mere end nogle få hjemviste sager p.t.

Tilskud til behandling af hjemviste sager
Husdyraftale 2 betyder, at der vil blive udbetalt et ekstra tilskud til kommunerne til behandlingen af hjemviste sager. Tilskuddet er aktivitetsafhængigt, det vil sige, at udbetalingen afhænger af det antal hjemviste
sager, der afgøres i kommunerne.
Størrelse af tilskuddet
Der er afsat 5 mio. kr. til tilskud, og støttesatsen er på 15.000 kr. pr.
hjemvist sag.
Periode
Hjemviste sager afgjort den 1.marts 2011 eller herefter og modtaget i
Miljøstyrelsen inden 1. marts 2012, kan modtage tilskud. Støtteperioden
varer indtil midlerne udløber eller indtil 1. marts 2012.
Typer af sager
Hjemviste sager vedrørende en miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er
afgjort på ny af kommunen, kan få støtte. Det vil sige, at både afslag og
godkendelser tæller med. Sager, hvor ansøgeren ikke ønsker sagen behandlet på ny efter hjemvisningen, tæller ikke med.
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Rækkefølge
Tilskud udbetales efter »først til mølle« princippet. Rækkefølgen af de
indsendte sager opgøres på baggrund af modtagelsestidspunkt i Miljøstyrelsen.
Hvis sager modtaget på samme tidspunkt i Miljøstyrelsen tilsammen
overskrider tilskudsrammen, deles det resterende beløb, der aktuelt er
tilbage på tilskudsrammen, mellem disse sager.
Anmodning om tilskud
Kommunen indsender en anmodning om tilskud til Miljøstyrelsen på email: mst-tilskud@mst.dk. Kun anmodninger på mail accepteres.
I mailen oplyses kommune og kontaktoplysninger, samt EAN-nr. og
eventuel ændring af kontonummer til udbetaling (anvisningsoplysninger),
sagens navn, hvornår sagen er blevet hjemvist og referencer, samt ansøgers kontaktoplysninger, afgørelsesdato, og afgørelsens udfald.
(Skabelonen på denne side kan bruges)
Mailen vedlægges afgørelsesbrevet med dato, samt en henvisning til
skemanummer på husdyrgodkendelse.dk. Skulle afgørelsen ikke ligge på
husdyrgodkendelse.dk, kan selve afgørelsen undtagelsesvis vedhæftes
mailen med anmodning om tilskud (større filer kan uploades til Miljøstyrelsens ftp-server efter nærmere aftale).
Svar og udbetaling
Miljøstyrelsen sender en mail til kommunen, når vi har vurderet dokumentationen og opretter tilsagnet i vores system. Vi udbetaler tilskuddet
2 gange, den 1/9 2011 og den 1/3 2012, og på det tidspunkt sender vi et
udbetalingsbrev til kommunen.
Udbetaling vil finde sted til det kontonummer i kommunen, der blev
brugt til udbetaling af tilskud efter den aktivitetsbaserede tilskudspulje
under den første Husdyraftale. Såfremt kontonummeret ønskes ændret,
skal dette angives tydeligt i anmodningen om udbetaling af tilskud.
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