Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nr. 14

16. januar 2011

I dette nyhedsbrev kan I læse om den nye digitale vejledning i endelige form, projekt om
dyretryk i oplande, nye regler for indsendelse af §10 tilladelser, samt evalueringen af
hele husdyraftalen.

God læselyst
Miljøstyrelsen Erhverv
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Den nye husdyrvejledning 2.0. efter den offentlige høring
Den nye digitale husdyrvejledning, som blev sendt i høring i juli,
offentliggøres nu i sin ”endelige” version, som har fået betegnelsen 2.0,
idet SNS-vejledningen fra 2006 betegnes som version 1.0.
Vi modtog høringssvar fra KL, Landbrug og Fødevarer, Danmarks
Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus
Universitet. Ingen af høringssvarene har givet anledning til egentlige
substantielle ændringer, men svarene har givet anledning til en række
præciseringer. Den version af vejledningen, som nu offentliggøres,
indeholder derfor ikke egentlige substantielt ændrede anvisninger til
kommunernes sagsbehandling. Høringssvarene udtrykker i øvrigt
generelt stor tilfredshed med vejledningen. Der er især tilfredshed med,
at vejledningsmaterialet nu samles, og vejledningen bliver betegnet som
overskuelig og brugervenlig.
Da husdyrvejledningen nu er digital, får ordet ”endelig” en anden
betydning end tidligere. Vejledningen vil nemlig ikke efterfølgende blive
suppleret med FAQ’er og notater. I stedet for vil ændringer blive
indarbejdet direkte i selve vejledningen. Fremover vil der være tre typer
af opdateringer:
1. Hovedopdateringer med større fagligt substantielt indhold. Disse
opdateringer vil som udgangspunkt blive foretaget hvert halve år, og
ændringerne vil forinden være sendt i bred offentlig høring. Der vil
ske en versionering af disse hovedopdateringer startende med
version 2.0.
2. Faglige afklaringer af de enkelte emner. Disse FAQ-lignende
afklaringer vil som hidtil blive udarbejdet løbende og typisk publiceret
med en hovedoverskrift under "Vil du vide mere"-afsnittene. Under
abonnement kan du se hvordan man abonnerer på disse emner.
Under "historie"-knappen vil du til enhver tid kunne finde tidligere
versioner af emnet inden for den samme hovedopdateringsperiode.
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3. Tekniske tilpasninger af de enkelte emner vil ligeledes blive foretaget
løbende. Med tekniske tilpasninger menes rettelser af faktuelle fejl,
lay-out mæssige forhold og almindelig tekstredigering m.m. Disse
ændringer vil hverken figurere i historikken eller i
abonnomentsservicen
Du kan til enhver tid holde dig ajour med de seneste ændringer gennem
vejledningens abonnementservice, hvor du både kan bruge traditionelle
mail-services og moderne RSS-feeds til din PC og mobil.
Vi vil opfordre til, at I bruger mulighederne for at kommentere og
diskutere vejledningens indhold. Vi håber, at disse muligheder kan
bidrage til en åben faglig dialog mellem brugerne af husdyrvejledningen
og give os input til løbende forbedringer af vejledningen. Med andre ord
skal I ikke holde jer tilbage med at påpege faktuelle fejl,
uhensigtsmæssigheder, uforståeligheder eller behov for uddybende
vejledning.
Læs om opdateringer af vejledningen og om hvordan du kan diskutere og
kommentere under vejledningens menupunkt ”Hjælp”.
Se husdyrvejledningen på: www.mst.dk/husdyrvejledning

Projekter om udviklingen i dyretrykket og identifikation af vandområder
I husdyrvejledningen har Miljøstyrelsen fastlagt et afskæringskriterium
for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevande. Miljøstyrelsen
er i forlængelse heraf i gang med et projekt, der vil gøre det lettere for
kommunerne at bruge afskæringskriteriet.
Som et grundlag for vurdering af ændringer i nitratudvaskningen, jf.
afskæringskriteriets pkt. 1, gennemføres et projekt, der kan vise
udviklingen i husdyrtrykket fordelt på de oplande, der ligger til grund for
vandplanlægningen i medfør af miljømålsloven.
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Systemet forventes som minimum opdateret en gang årligt, umiddelbart
efter at indberetningen er foretaget til de landsdækkende
dataindsamlinger, cirka omkring 1. juni.
Resultaterne af projektet forventes at være klar til brug i februar 2011.

Afgørelser fra Miljøklagenævnet som berører afskæringskriteriet for nitrat til overfladevand
Af Miljøstyrelsens vejledende notat af 24. juni 2010 om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven (der er indarbejdet i Miljøstyrelsens digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug) fremgår bl.a.
følgende afskæringskriterium:
”Pkt. 1A: Dyretrykket i det aktuelle opland må ikke have været stigende
siden 1. januar 2007,”
I forbindelse med Miljøklagenævnets behandling af en konkret sag har
By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen afgivet en fælles udtalelse af
10. september 2010 til Miljøklagenævnet, som bl.a. indeholder følgende
afsnit om forståelsen af afskæringskriteriet i punkt 1A:
”… hvis der på tidspunktet for afgørelsen konstateres en stigning i husdyrtrykket (set i forhold til det laveste husdyrtryk registreret siden 2007)
i det opland til et Natura 2000-område, hvori det aktuelle husdyrbrug
indgår, kan der alene af denne grund som udgangspunkt ikke meddeles
godkendelse.”
Det vejledende notat om afskæringskriterier for nitrat til overfladevande
og det citerede afsnit fra styrelsernes udtalelse er efterfølgende blevet
nævnt i en række afgørelser fra Miljøklagenævnet.
Styrelserne er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at indholdet af
parentesen i det citerede afsnit fra styrelsernes udtalelse til Miljøklagenævnet ikke er korrekt. I parentesen burde i stedet have stået: ”set i
forhold til husdyrtrykket registreret i 2007”, hvilket er konsekvensrettet i
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den digitale vejlednings afsnit om nitrat – overfladevand. Vi beklager, at
vi ikke har været opmærksomme på dette før.
Hvis den citerede formulering fra høringsbrevet bruges ordret som definition af, hvornår dyretrykket har været stigende i et opland, vil der principielt aldrig kunne gives miljøgodkendelse til en udvidelse, idet husdyrtrykket altid vil være lavere lige før der meddeles godkendelse til det ansøgte.

Ikke længere pligt til at indsende udkast til § 10tilladelser til miljøcentrene
Før 1. januar 2011 gjaldt en pligt til at indsende alle udkast til § 10tilladelser til miljøcentret for at få en bindende udtalelse fra miljøcentret,
hvis tilladelsen stod til at blive givet uden vilkår. Efter 1. januar 2011 er
der ikke længere denne pligt til at sende § 10-tilladelser i høring hos miljøcentrene.
I forbindelse med at Miljøklagenævnet blev lagt sammen med Naturklagenævnet og pr. 1. januar 2011 blev til Natur- og Miljøklagenævnet, blev
der foretaget nogle nødvendige ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Én af disse ændringer indebærer, at udkast til § 10tilladelser ikke længere skal sendes i høring hos miljøcentrene.
Pligten til at fremsende § 10-tilladelser fremgik af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 23, stk. 2. Med bekendtgørelse 1681 af 22. december
2010 er § 23, stk. 2 og 3 ophævet. Du kan læse den oprindelige husdyrgodkendelsesbekendtgørelse her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124123 og ændringsbekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134866.
Det er også værd at bemærke, at miljøcentrene pr. 1. januar 2011 ikke
længere er selvstændige statslige organer, men i stedet nu er decentrale
enheder af henholdsvis Miljøstyrelsen og den nye Naturstyrelse.
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Det er Naturstyrelsen, der har fået delegeret miljøministerens kompetence, som klageberettiget part for kommunernes afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven.
Det vil sige, at alle kommunale afgørelser efter husdyrgodkendelseslovens §10, §11, §12 og §16 skal sendes til Naturstyrelsens decentrale enhed i det pågældende geografiske område.

Evaluering af husdyraftalen
Miljøstyrelsen har sammen med KL i efteråret 2010 evalueret indhold og
resultaterne af husdyraftalen om nedbringelse af sagsbehandlingstider og
styrkelse af rammerne for de kommunale godkendelser af husdyrbrug.
Evalueringen af husdyraftalen viser, at kombinationen af en styrkelse af
kompetencer på området og forbedrede rammer, sammen med en tydelig økonomisk incitamentsstruktur, har haft en stærk virkning under aftalens forløb. Den økonomiske effekt viser sig tydeligt ved, at der op til
deadline 1. oktober blev afgjort ligeså mange sager som hele året. Men
der er også arbejdet hårdt rundt omkring på at gøre dette muligt ved at
løfte de faglige kompetencerne i kommunerne og forbedre sagsstyringen,
og ved at udvikle rammer og værktøjer, der også fremadrettet kan lette
arbejdet med at sikre kvalitet og effektivitet i afgørelsesprocessen.
Evalueringen viser, at det en god model at få et rejsehold ud til kommunerne, der kan arbejde med hver enkelt kommunes behov. En opgørelse
der sammenligner de kommuner, der har fået hjælp fra rejseholdet med
dem, hvor rejseholdet ikke har været, viser en tydelig forskel i udviklingen af afgørelser mellem de to grupper. Den gruppe, hvor rejseholdet
har været, ligger først langt under de øvrige kommuner i andel afgørelser, men overhaler undervejs og ender med at have en højere andel afgørelser sammenlignet med resten af kommunerne.
Der har også været udtrykt stor tilfredshed med de dialogmøder, der har
været afholdt med kommuner og landbrugskonsulenter samt den sidemandsoplæring, kurser i de faglige områder, og støtte til bedre ledelse
som kommunerne har fået i aftaleperioden. Den nye digitale vejledning
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er allerede populær og er en af de mest besøgte sider på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
Den integreres fremadrettet yderligere i et sagsbehandlermodul, der er
ved at blive færdigudviklet til husdyrgodkendelse.dk, for at give kommunerne én samlet indgang til at behandle godkendelser. Nu hvor Husdyraftalen er afsluttet, vil Miljøstyrelsen have fokus være på at sikre brugervenlighed og funktionalitet af både den digitale vejledning til husdyrgodkendelsesloven og sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk. Der
skal også sikres en god formidling af de nye BAT standardvilkår, som skal
gøre det nemt for kommunerne at stille krav til anvendelse af miljøteknologi på husdyrbrugene.
Rejseholdet i Århus ophører når de igangværende forløb med kommunerne er afsluttet i foråret, men en del af det tidligere miljøcenter Århus,
bliver nu en del af Miljøstyrelsens erhvervsenhed. Styrelsen kan dermed
bygge videre på de gode erfaringer med at komme lidt tættere på kommunerne.
Se evalueringen her: http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/AA0FDCC2-D774451C-8127-EFCA2E08AE2C/0/Evalueringafhusdyraftalenendelig.pdf
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Godt nytår
Miljøstyrelsen Erhverv ønsker jer alle et fortsat godt nytår
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