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Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse 

Nr. 13                  15. november 2010 

 
I dette nyhedsbrev kan du først og fremmest læse om en ny principiel afgørelse fra Mil-
jøklagenævnet og et nyt notat om sanktionering af sager om overproduktion af husdyr 
og herunder bøde og konfiskation. Dertil kommer artikler om tilskud, help desk og tilsyn. 
 
 
God læselyst  
 
Miljøstyrelsen Erhverv 
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Ny afgørelse fra Miljøklagenævnet om BAT- og habi-
tatvurderinger 

Miljøklagenævnet har den 3. november 2010 truffet en principiel 
afgørelse om BAT- og habitatvurderinger i forbindelse med godkendelse 
af husdyrbrug. Afgørelsen stadfæster, at kommunerne i godkendelser 
skal anvende de metoder, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledning om 
henholdsvis vurdering af nitrat til overfladevand og BAT.  
 
I forhold til vurdering af nitrat til overfladevande stadfæster nævnet 
således, at kommunerne skal tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens nye 
vejledning om den konkrete  vurdering af nitrat til overfladevand.  
Miljøklagenævnet skriver således i afgørelsen: ”at sagen må hjemvises til 
fornyet behandling i Varde Kommune i overensstemmelse med retnings-
linjerne i Miljøstyrelsens vejledning – herunder, at der til brug for sagens 
behandling indhentes konkrete data for udviklingen af dyretrykket i op-
landet til Grådyb.” 
 
Den nye vejledning blev udsendt den 24. juni 2010, og rummer det 
såkaldte afskæringskriterium for udvaskning af nitrat til overfladevande. 
Kriteriet anvendes til at vurdere, om en ansøgning til et husdyrbrug kan 
medføre skade på vandområderne som følge af nitratudvaskningen fra 
bruget. Det er en vurdering, som kræves efter habitatbekendtgørelsen, 
så der er sikkerhed for, at der ikke godkendes husdyrbrug, der hindrer 
muligheden for at opnå en gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-
områderne.  
 
I forhold til BAT-vurderingerne stadfæster nævnet, at kommunerne skal 
tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår, som 
for kvægenes og slagtesvinenes vedkommende blev udsendt den 13. juli 
2010.  
 
Et centralt omdrejningspunkt i Miljøstyrelsens metode til fastsættelse af 
BAT-standardvilkår er i den forbindelse bl.a., at kommunen skal tage 
udgangspunkt i, at emissionsniveuaet for BAT-vilkår fastsættes for hele 
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anlægget. Nævnet præciserer således i afgørelsen, at emissionsniveauet 
skal beregnes for det samlede anlæg og ikke, som det har kunnet tolkes 
af tidligere afgørelser, for de enkelte dele af anlægget. 
 
Den vejledende metode til vurdering af nitrat til overfladevand og de 
bagvedliggende metoder til fastsættelse vilkår om BAT er integreret i 
Miljøstyrelsens nye digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug, 
der blev udsendt i høring 8. juli 2010. Miljøstyrelsen er i færd med at 
tilrette vejledningen på baggrund af de bemærkninger, der er kommet til 
vejledningen under sommerens høring heraf. Den tilrettede digitale 
vejledning vil blive udsendt i december 2010. 
 
Læs den principielle afgørelse fra Miljøklagenævnet af 3. november 2010. 
 
Læs den digitale vejlednings afsnit om nitrat og BAT-vurdering af 
ammoniak. 
 

Sanktionering af sager om overproduktion  

Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt notat, der beskriver, hvordan man 
indstiller til politiet, hvilke sanktioner, der skal tages i brug over for en 
konstateret overproduktion. Notatet beskriver, hvordan der med ud-
gangspunkt i en konstateret overproduktion skal beregnes bødestørrelse, 
og hvordan man beregner den fortjeneste, der skal konfiskeres. Notatet 
indeholder blandt andet talmateriale (dækningsbidrag I), som der kan 
tages udgangspunkt i, når det skal fastslås, hvor stor en fortjeneste, der 
har været opnået ved en overproduktion, og gør det derfor lettere at 
fastlægge bøde- og konfiskationsforlæg. 
 
Her kan du læse hele overproduktionsnotatet  
 
Vi skal i den forbindelse endnu en gang kraftigt understrege, at hvis 
kommunen ved tilsyn konstaterer, at der er foretaget ikke-godkendte 
godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal der tages skridt til 
lovliggørelse og evt. politianmeldelse. Se side 34 i 
Håndhævelsesvejledningen (pdf).  
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F. eks. vis det i den forbindelse kan godtgøres, at landmanden har fore-
taget udvidelser for at spare sagsbehandlingstid, bør reaktionen – uan-
set den administrative reaktion – være indgivelse af politianmeldel-
se. Lovliggørelsen bør altid ske gennem en indskærpelse med passende 
kort frist til f.eks. at nedbringe dyreholdet til det godkendte antal.  
 

Afregning af aktivitetsbaseret tilskud til kommunale 
godkendelser 

De sidste kommuner er netop nu ved at indsende deres opgørelse over 
antallet af afgørelser. Miljøstyrelsens vil derefter med en frist på 4 uger 
kræve det forudbetalte tilskud tilbage fra de kommuner, der ikke har op-
fyldt den kvote af afgørelser, som de har fået tilskud til. Derefter vil det 
opkrævede beløb blive fordelt blandt de kommuner, der har afgjort flere 
sager end de har fået tilskud til. Desværre vil udbetalingen heraf først 
blive foretaget efter nytår. 
 

Help desk forsinkelse 

Bl.a. på grund af arbejdet med afslutning af husdyrreguleringsudvalget 
og ændringen af Husdyrgodkendelsesloven må vi beklageligvis meddele, 
at der desværre kan komme forsinkelser i besvarelsen af help desk 
spørgsmål i op til 3 måneder. 
 

Nye workshops og temadage om husdyrgodkendelse 

Der er stadig ledige pladser på følgende workshops og temadage: 
 
Temadag om stalde – kvæg og svin d. 25. november 
Temadag/Netværk på tværs – BAT d. 29. november 
Tag med Miljøstyrelsen på Agromek 2010 d. 1. og 2. december 
Landskabsvurdering d. 8.-9. december 
Læs mere på: 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodken
delser/Husdyraftale/Workshops_2010.htm 
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Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse har fået en tvilling 

Miljøstyrelsen Erhverv publicerede i september et nyt nyhedsbrev om til-
syn og godkendelse med industrivirksomheder. 
 
 
 
 
 
Vi vil i relevant omfang ”samsende” med vores nye tvilling virk.som og 
gengive artikler af tværgående interesse for både virksomheds- og land-
brugsområdet. Følgende to artikler om tilsyn har således også været 
bragt i virk.som. 
 

Tilsyn med tilsynet  

Den årlige redegørelse for Kommunernes, Miljøcentrenes og Miljøstyrel-
sens tilsynsindsats for 2008 er blevet offentliggjort på Miljøstyrelsens 
hjemmeside. 
 
Her kan du læse hele publikationen 
 
Redegørelsen for tilsynsindsatsen 2008 viser, at mange kommuner havde 
svært ved at opfylde minimumsfrekvenserne for tilsyn. 41 kommuner le-
vede i 2008 ikke op til aftalen om minimumsfrekvenser. Dette er en mar-
kant stigning fra tidligere år. 23 af de 41 kommuner havde også proble-
mer med at føre et minimumstilsyn i 2007, og var derfor til samtale i Mil-
jøstyrelsen for at redegøre for den fremtidige tilsynsindsats. 
 
Den seneste indberetning for 2009 viser, at der er sket en fremgang i an-
tallet af kommuner, som overholder minimumsfrekvenserne. På 
www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om 
tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om kommuner-
nes indsats fra 2007 og frem, og det er allerede nu muligt at finde tal for 
2009 i databasen. 
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Nye regler for varsling af tilsyn 

Miljøstyrelsen har netop sendt en orientering til alle kommuner om 
varslingsreglerne i retssikkerhedsloven, som præciserer, hvornår 
kommunerne kan forkorte varslingen på 14 dage forud for et tilsyn.  
 
Hovedreglen er, at man skal varsles skriftligt 14 dage inden tilsynet, og 
det sker da også i ca. 90 % af de tilsyn, som kommunerne gennemfører. 
I nogle tilfælde kan man dog undlade at varsle, og derudover er der 
mulighed for at forkorte varslingen på 14 dage. En forkortelse af 
varslingsperioden kan ske ved, at kommunen henvender sig til 
virksomheden, som giver deres samtykke til at tilsynet sker inden de 14 
dage. Samtykket kan være skriftligt eller mundtligt. Her kan du læse 
hele orienteringen.  
 
 
 

 


