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miljoeministeren@mim.dk 

Kære Lea 

 

Jeg skriver til dig, fordi du har kompetencen til at udstede 

brugerbetalingsbekendtgørelsen1. I den forbindelse vil jeg bede dig om som en 

praktisk foranstaltning at medtage regler om opkrævning af brugerbetaling for 

kommunernes tilsyn med overholdelse af regler i den kommende 

gødningsanvendelsesbekendtgørelse, der ligger inden for mit ressort.  

 

Kommunerne kan i medfør af brugerbetalingsbekendtgørelsen opkræve 

brugerbetaling for tilsyn med landbrugernes overholdelse af regler om arealer 

omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen2. Den 1. august 2021 forventes 

husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om arealer erstattet af regler i 

gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Samtidig skal henvisningen hertil gerne 

rettes i brugerbetalingsbekendtgørelsen til den 1. august 2021.  

 

Det følger af §§ 72 og 78 i husdyrbrugloven3, at miljø- og fødevareministeren kan 

fastsætte regler om gebyr til hel eller delvis dækning af myndighedernes 

omkostninger ved administration og tilsyn efter loven, og at miljø- og 

fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre 

betydning for beskyttelsen af natur, miljø og landskab, ikke kan påklages til anden 

administrativ myndighed. Disse regler og dermed kompetencen til at udstede regler 

i medfør heraf hører efter opdelingen af det tidligere Miljø- og Fødevareministerium 

nu under ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, for så vidt angår tilsyn med 

landbrugernes overholdelse af regler om arealer omfattet af 

husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. herved § 1 i bekendtgørelse nr. 1946 af 25. 

november 2020 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.  

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og 

tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.  
2 Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring 

og anvendelse af gødning 
3 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
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Kompetencen til at fastsætte regler om brugerbetaling i medfør af §§ 72 og 78 i 

husdyrbrugloven er hidtil udnyttet i brugerbetalingsbekendtgørelsen, som du nu 

udsteder.  

 

Jeg vil derfor bede dig om at medtage regler om brugerbetaling for tilsyn med 

landbrugernes overholdelse af regler om arealer omfattet af Fødevareministeriets 

kommende bekendtgørelse om gødningsanvendelse, således at den hidtidige 

regulering videreføres indtil videre.  

 

De fastsatte regler om brugerbetaling for kommunernes tilsyn skal, for så vidt angår 

kommunernes adgang til opkrævning af brugerbetaling for tilsyn med arealer 

omfattet af Fødevareministeriets kommende gødningsanvendelsesbekendtgørelse, 

have et sådant indhold, som fremgår af § 2, nr. 3, og bilag 2 i det vedlagte udkast til 

brugerbetalingsbekendtgørelse.  

 

Miljøministeriet kan i forbindelse med fastsættelsen af reglerne foretage lovtekniske 

justeringer mv. af udkastet til de angivne regler, men kan ikke foretage materielle 

ændringer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Rasmus Prehn 
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