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Vejledning i udfyldelse af skemaet til beretningen om kommunernes
miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i 2011
Indberetningen til landbrugsdelen følger i store træk industridelen mht. definitioner, indberetningskolonner osv. Der henvises derfor også til vejledningen vedrørende industridelen. Der er dog den forskel, at antal virksomheder som tilsynspligten beregnes på baggrund af, opgøres ved årets indgang og ikke ved årets udgang som i industridelen. Ud
over landbrugsdelen i miljøbeskyttelsesloven og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opgøres i det ledsagende
skema også forbud mod markafbrænding og administration og tilsyn af vandløbsloven. Driftsopgaver vedrørende f.eks.
vandløbsvedligeholdelse skal dog ikke angives. Administration efter vandforsyningsloven, lov om kemiske stoffer og produkter samt jordforureningsloven medregnes kun i landbrugsdelen, såfremt det indgår som en mindre del af et landbrugstilsyn. Dette omfatter også bestemmelser i anden lovgivning og en række bekendtgørelser om f.eks. affald, olietanke,
markboringer og affaldsprodukter til jordbrugsformål osv.

Vedrørende skemaet:
Skema 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug (Del 1 i Miljøtilsynsdatabasen)
Lodrette kolonner
Antal godkendelser i tilsynsåret

Her anføres det antal godkendelser, der er givet i 2011 (det er ikke afgørende, om de er påklaget).

Antal godkendte virksomheder i alt

Antal godkendte virksomheder i alt skal angives ultimo 2011. Altså det antal

ultimo 2011

der er afgjort i kommunen ved udgangen af tilsynsåret (det er ikke afgørende, om de er påklaget).

Antal afslag i tilsynsåret

Her anføres det antal afslag på ansøgninger, der er givet i 2011.

Opkrævet brugerbetaling

Her medtages de beløb, der er opkrævet hos ansøgerne i forbindelse med
godkendelsesprocessen. Det vil sige, hele det beløb der er opkrævet i 2011
som brugerbetaling for godkendelsesarbejde, både i forbindelse med kommunens egen sagsbehandling, samt opkrævet brugerbetaling i forbindelse
med brug af fremmede tjenesteydelser.

Kravet stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal
1
ske i november for en periode, der går ud over kalenderåret. I det omfang
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Myndighederne kan ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsen opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning, når behandlingen er afsluttet. Ellers skal myndighederne hvert år i november måned opkræve betaling for brugerbetalingspligtige
opgaver udført i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år. Denne opkrævningsperiode er indført

brugerbetalingen for godkendelsesarbejde udført i 2011 ikke er opkrævet
endnu, bedes kommunen indberette det beløb, der er opkrævet, suppleret af
et skønnet beløb, som kommunen forventer at opkræve for resten af 2011.
Dvs. indberetningen af brugerbetalingsbeløbet skal være det samlede beløb
(opkrævet + forventet opkrævet) for hele tilsynsåret.

Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser
(udgifter til fremmede tjenesteydelser og opkrævet brugerbetaling) angives
fuldt ud og alene i hele antal kroner – dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden
forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks.
angives ”12.848,50 kr.” som ” 12849”).
Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr.

Her angives hele den udgift kommunen har haft til eksempelvis tilkøb af
konsulenter i forbindelse med godkendelsesprocessen, dvs. inklusiv den
udgift, der er blevet opkrævet som brugerbetaling hos ansøger.
Udgiften skal angives i hele antal kroner, uden tusindtals punktum og decimalkomma.
Udgiften opgøres uden moms.

Vandrette rækker
IPPC-brug

På grund af indberetningskrav fra EU, har det været nødvendigt at udskille
IPPC-brugene fra § 12- og § 33-brugene (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven).
De brug der indberettes her, skal ikke indberettes igen under ”efter lovens §
12” eller ”Godkendelse efter § 33 i MBL”. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug
med mere end:
a)

40.000 stipladser til fjerkræ;

b)

2.000 stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller;

c)

750 stipladser til søer.

Vær opmærksom på, når IPPC-brugene udskilles fra de øvrige store brug, at
IPPC-begrebet er baseret på stipladser, mens den danske implementering er
baseret på både DE og stipladser. Stipladserne fastsættes på baggrund af
det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. For husdyrbrug, hvor der er foretaget lugtberegning, kan dette være
en hjælp, da beregningen er foretaget på baggrund af stipladser.

Det er antallet af stipladser på svine- og fjerkræbrug, der er afgørende for,
om de falder under IPPC-kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus.

Kan kommunen ikke lave et udtræk over det præcise antal IPPC-brug, må

for at imødekomme andre ulemper, som var forbundet med den tidligere opkrævningstermin, der fulgte kalenderåret. Jf. § 4 i Bek. nr.
463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Læs mere på http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/brugerbetaling/

2

den give sit bedste skøn på en opdeling.
Godkendelse efter § 33 i miljøbeskyt-

Disse er godkendelser, som er meddelt efter reglerne fra før 1/1 2007, og

telsesloven (IPPC-brug fratrukket)

hvor der ikke senere er meddelt godkendelse eller tilladelse efter lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. IPPC-brug trækkes fra, idet de angives
for sig, i kategorien ovenfor. Når der meddeles godkendelse/tilladelse efter
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal bruget regnes med i den
nye kategori i stedet.

”Lokaliseringsgodkendelse” efter § 4 i

Disse er godkendelser, som er meddelt efter reglerne fra før 1/1 2007, og

gammel husdyrgødningsbekendtg.

hvor der ikke senere er meddelt godkendelse eller tilladelse efter lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Så snart der meddeles godkendelse/tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal bruget
regnes med i den nye kategori i stedet.

Efter lovens* § 12 (IPPC-brug fratruk-

Her angives godkendelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af hus-

ket)

dyrbrug § 12. IPPC-brug trækkes fra, idet de angives for sig i kategorien
ovenfor.

Tillæg efter lovens* § 12

Her angives tillægsgodkendelser givet til eksisterende § 12-godkendelser
efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 12.

Efter lovens* § 11

Her angives godkendelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 11.

Tillæg efter lovens* § 11

Her angives tillægsgodkendelser givet til eksisterende § 11-godkendelser
efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 11.

Efter lovens* § 10

Her angives tilladelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 10.

Efter lovens* § 16

Her angives alle godkendelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug § 16. Det fulde antal § 16-godkendelser skal fremgå af godkendelsesskemaet (læs også nedenfor om præciseringen om tilsyn med § 16godkendelser i skema 1.2 Tilsyn).

Anmeldelse efter husdyrgodkendel-

Her angives afgørelser truffet på baggrund af anmeldelser om udskiftning af

sesbekendtgørelsens § 15, arealfor-

godkendte udspredningsarealer.

hold
Anmeldelse efter husdyrgodkendel-

Her angives afgørelser truffet på baggrund af anmeldelser om bygninger,

sesbekendtgørelsens § 19, bygninger

samt afgørelser efter de nye anmeldeordninger, som kom med ændringen af

m.v. og 19 a-f, ensilageplads, opbeva-

2
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i april 2011, om ensilageplads eller

ringsanlæg til husdyrgødning m.v.

ensilagesilo, opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelse af stalde pga.
dyrevelfærd, skift i dyretype og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.

2

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 291 af 06/04/2011.
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Skema 1.2: Tilsyn
Lodrette kolonner
Antal virksomheder i alt per 31/12 før

Her anføres det antal virksomheder, der var i hver kategori den 31.12.2010,

tilsynsåret

det vil sige det antal virksomheder, der er ved indgangen til tilsynsåret,
således at kommunen fra starten af året kender det minimum antal tilsyn, der
skal føres i hver kategori for at overholde mindste antal tilsyn.

Et husdyrbrug der skifter kategori i tilsynsåret, regnes således først med i
den nye kategori for tilsyn fra det efterfølgende år.
Antal tilsynsbesøg i tilsynsåret

Her medtages aktiviteter i 2011. Antal tilsynsbesøg omfatter alle besøg foretaget på virksomhedskategorien i tilsynsåret.

Antal besøgte virksomheder i tilsyns-

Her medtages aktiviteter i 2011. Antal besøgte virksomheder omfatter alle

året

besøgte virksomheder i virksomhedskategorien i tilsynsåret.

Antal samlede tilsyn i tilsynsåret

Her medtages aktiviteter i 2011. Der opgøres antal samlede tilsyn ført med
virksomheder i den enkelte virksomhedskategori. Et samlet tilsyn omfatter
tilsyn med de samlede miljøforhold på husdyrbruget, hvor kommunen har
tilsynsforpligtigelsen.

Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden

Her medtages alle samlede tilsyn ført med virksomheder i virksomhedskategorien i tilsynsperioden. Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode,
som er udmeldt d. 29. juni 2007 i Supplerende aftale om samlede tilsyn med
3
husdyrbrug , dvs. 2009-2011 for husdyrbrug over 75 DE samt § 12- og

IPPC-brug, 2008-2011 for pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE, og 2006-2011
for øvrige husdyrbrug over 3 DE samt § 16-arealer. Det vil sige, at alle samlede tilsyn ført med f.eks. ”husdyrbrug over 75 DE, men under grænserne i §
12” i perioden 2009 til 2011 skal medtages.
Hvis der er ført flere samlede tilsyn med samme virksomhed indenfor tilsynsperioden, tælles alle samlede tilsyn med i den tilhørende virksomhedskategori. Således kan ”Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden” være større end
”Antal virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret”, og kommunen kan
således oparbejde en buffer i den enkelt kategori, ved at føre flere tilsyn
med nogle virksomheder, end minimumsfrekvensen foreskriver.
For at overholde minimumsfrekvensen skal ”Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden” mindst svare til ”Antal virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret”.
Kommunen bedes skrive i bemærkningsfeltet, om der er ført mindst 100 %
samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder.
Ved opfølgning på kommunens tilsynsindsats ser Miljøstyrelsen således på,
om den overordnede tilsynsfrekvens for samlede tilsyn, er tilstrækkelig til at
overholde aftalen. Kommunen skal selv sikre, at alle virksomheder modtager
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Se Supplerende aftale om samlede tilsyn med husdyrbrug på MST’s hjemmeside:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/regler_og_vejledninger/minimumsfrekvenser/
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et samlet tilsyn indenfor tilsynsperioden,
OBS:
Ordlyden for denne kolonne er skiftet med indberetningen for 2011, idet
ordlyden har vist sig at være misvisende. Tidligere hed kolonnen ”Antal virksomheder, der har modtaget samlet tilsyn i tilsynsperioden”, hvorved det
antydes, at Miljøstyrelsen ser på antallet af virksomheder, der har modtaget
samlet tilsyn, i stedet for antallet af samlede tilsyn, med virksomheder i den
enkelte virksomhedskategori, som det er tilfældet.
Antal revurderinger i tilsynsåret

Her angives antallet af alle revurderinger, der er foretaget i tilsynsåret af
miljøgodkendelser, dvs. både revurderinger, som fører til påbud om ændrede
vilkår i miljøgodkendelsen, samt revurderinger, der ikke fører til ændrede
vilkår.
Revurderinger er pt. hovedsageligt aktuelt for IPPC-brug og husdyrbrug over
grænserne i § 12, der er godkendt før 2007 efter miljøbeskyttelsesloven, da
retsbeskyttelsen her kan være udløbet. Disse revurderes efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 41, jf. lovens § 103, stk. 3.
Husdyrbrug godkendt efter 2007 i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug, kan som hovedregel ikke revurderes før 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, jf. lovens § 40, stk. 1. Revurdering efter § 41 stk. 3
bliver således, som udgangspunkt, tidligst aktuelt fra 2015. Har kommunen
imidlertid meddelt påbud til et husdyrbrug med en § 12-godkendelse efter
undtagelserne beskrevet i § 40, stk. 2, opgøres dette dog ligeledes som en
revurdering.

Opkrævet brugerbetaling, kr.

Her angives det samlede beløb, som kommunen i alt har opkrævet, dvs. både
det beløb, der er opkrævet i 2011 i forbindelse med kommunens egen sagsbehandling, samt opkrævet brugerbetaling i forbindelse med brug af fremmede tjenesteydelser.
Kravet stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal
ske i november for en periode, der går ud over kalenderåret. I det omfang
brugerbetalingen for tilsynsarbejde udført i 2011 ikke er opkrævet endnu,
bedes kommunen indberette det beløb, der er opkrævet, suppleret af et
skønnet beløb, som kommunen forventer at opkræve for resten af 2011. Dvs.
indberetningen af brugerbetalingsbeløbet skal være det samlede beløb (opkrævet + forventet opkrævet) for hele tilsynsåret
Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser (udgifter til fremmede tjenesteydelser og opkrævet brugerbetaling) angives fuldt ud
og alene i hele antal kroner – dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse,
uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives
”12.848,50 kr.” som ” 12849”).
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Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr.

Her angives hele den udgift kommunen har haft til eksempelvis tilkøb af
konsulenter i forbindelse med tilsynsarbejdet, dvs. inklusiv den udgift, der er
blevet opkrævet som brugerbetaling hos husdyrbruget.
Udgiften skal angives i hele antal kroner, uden tusindtals punktum og decimalkomma.
Udgiften opgøres uden moms.

Vandrette rækker
IPPC-brug

På grund af indberetningskrav fra EU, har det været nødvendigt at udskille
IPPC-brugene fra § 12- og § 33-brugene (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven).
De brug der indberettes her, skal ikke indberettes igen under ”efter lovens §
12” eller ”Godkendelse efter § 33 i MBL”. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug
med mere end:
a)

40.000 stipladser til fjerkræ;

b)

2.000 stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller;

c)

750 stipladser til søer.

Vær opmærksom på, når IPPC-brugene udskilles fra de øvrige store brug, at
IPPC-begrebet er baseret på stipladser, mens den danske implementering er
baseret på både DE og stipladser. Stipladserne fastsættes på baggrund af
det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. For husdyrbrug godkendt efter 2007 gennem husdyrgodkendelse.dk,
kan lugtberegningerne, foretaget på baggrund af stipladser, være en hjælp.

Det er antallet af stipladser på svine- og fjerkræbrug, der er afgørende for,
om de falder under IPPC-kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus.

Kan kommunen ikke lave et udtræk over det præcise antal IPPC-brug, må
den give sit bedste skøn på en opdeling.
a.1) husdyrbrug over grænserne i § 12

Med husdyrbrug over grænserne i § 12 menes husdyrbrug med mere end

(IPPC-brug fratrukket)

250 dyreenheder, dog
1.

270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra
søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til
søer,

2.

100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000
stipladser til slagtekyllinger,

3.

230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller

4.

210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller

40.000 stipladser til æglæggende høns, eller

2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)
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For ”husdyrbrug over grænserne i § 12 (IPPC-brug fratrukket)” medtages
både oplysninger om tilsyn på husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelsesloven kap. 5, og husdyrbrug som er godkendelsespligtige efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 12.

IPPC-brugene skal ikke tælles med igen i denne kategori.

Det er størrelsen på husdyrbruget der er afgørende for, om det falder under
kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus.

Ved opfølgning på kommunens tilsynsindsats, lægger Miljøstyrelsen
tallene for antal samlede tilsyn med 12- og IPPC-brug og antal brug i de
to kategorier sammen, så tilsynsindsatsen vurderes samlet, på baggrund af alle samlede tilsyn ført i de to kategorier.
a.2) Husdyrbrug over 75 DE, men un-

Her medtages oplysninger om tilsyn på husdyrbrug over 75 DE, men under

der grænserne i § 12

de ovenfor beskrevne grænser for § 12-husdyrbrug. Denne rubrik omfatter
alle husdyrbrug i den nævnte størrelse og ikke kun de husdyrbrug, hvor der
er meddelt en miljøgodkendelse efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.

a.3) Virksomheder omfattet af be-

Her medtages oplysninger om tilsyn på virksomheder omfattet af bekendtgø-

kendtgørelse om pelsdyrfarme, fra 3 til
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relsen om pelsdyrfarme , og som er mellem 3 og 75 DE. Bemærk, at katego-

og med 75 DE

rien også omfatter pelsdyrfarme, der er kap.5-godkendt før 1985/86. Er der
over 75 DE skal pelsdyrfarmen angives under a.1) eller a.2) afhængig af
størrelse og følger således tilsynsfrekvenskravet for disse kategorier. Denne
rubrik omfatter alle husdyrbrug i den nævnte størrelse og ikke kun de husdyrbrug, hvor der er meddelt en evt. godkendelse eller tilladelse.

Bemærk, at tilsynsfrekvensen for pelsdyrfarme på nuværende tidspunkt
forbliver uændret. Der blev med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendt5
gørelsen i april 2011 indført nye grænser for antal DE, der udløser tilladel-

se/godkendelse, således at pelsdyrfarme med 3-25 DE fremadrettet skal
have en § 10-tilladelse, og pelsdyrfarme med 25-75 DE skal have en § 11godkendelse. Dette har foreløbig ikke nogen indflydelse på tilsynsfrekvensen, som forsat er 4 år for alle pelsdyrbrug mellem 3-75 DE.
a.4) Øvrige husdyrbrug med over 3 DE

Her medtages oplysninger om tilsyn med øvrige husdyrbrug over 3 DE dvs.
husdyrbrug der har i intervallet 3-75 DE. Denne rubrik omfatter alle husdyrbrug i den nævnte størrelse og ikke kun de husdyrbrug, hvor der er meddelt
en evt. tilladelse.

a.5) Landbrug godkendt efter lovens §

Her medtages oplysninger om tilsyn på landbrug, hvor der er meddelt en §

16

16-godkendelse. Tilsyn med godkendte § 16-arealer har tidligere givet anledning til en del spørgsmål ift. tilsynsforpligtigelsen med godkendelser, der

4
5

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., Bek. nr. 1428 af 13/12/2006.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 291 af 06/04/2011.
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ikke er udnyttede. Bemærk her, at Miljøstyrelsen vurderer, at de godkendelser, som kommunen har positiv viden om, ikke er taget i brug, og som den
vurderer, ikke har behov for tilsyn, kan udelades fra opgørelsen af ”Antal
virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret”, som er det antal virksomheder
der skal føres tilsyn med. Det fulde antal § 16-godkendelser vil stadig fremgå
af godkendelsesskemaet 1.1 (Del 1) (se ovenfor), mens der i tilsynsskemaet
kun anføres, de virksomheder der skal føres tilsyn med.

Det er vigtigt at skrive i bemærkningsfeltet, hvis der er korrigeret for
virksomheder, hvor godkendelsen endnu ikke er udnyttet, og angive
antal fratrukne godkendelser.
a.6) Øvrige landbrug

Her medtages oplysninger om tilsyn på øvrige landbrug. Dette kan for eksempel være tilsyn ført på baggrund af klager, der ikke indgår i et samlet
tilsyn eller tilsyn i forbindelse med kommunens tilsynsforpligtigelser på plantebrug eller husdyrbrug med under 3 DE.

Bemærkninger

Bemærkningerne kan blandt andet indeholde oplysninger om særlige forhold
i forbindelse med tilsynet eller oplysninger om a.6).

Skema 2: Reaktioner i tilsynsåret (Del 2 i Miljøtilsynsdatabasen)
I dette skema angives antallet af myndighedsreaktioner i forbindelse med tilsynsbesøg, eller afgørelser i medfør af de
ovenfor nævnte miljølove, fordelt på de forskellige virksomhedskategorier og typer af myndighedsreaktioner. 6
Lodrette kolonner
Håndhævelser

Antallet af myndighedsreaktioner skal opgøres som alle anvendte reaktioner.
Har der over for samme virksomhed været anvendt flere typer af håndhævelsesreaktioner, eller har der været håndhævelser på flere forskellige forhold,
skal alle reaktioner tælles med.

Afgørelser

Revurderinger er pt. hovedsageligt aktuelt for IPPC-brug og husdyrbrug over
grænserne i § 12, der er godkendt før 2007 efter miljøbeskyttelsesloven, da
retsbeskyttelsen her kan være udløbet. Disse revurderes efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 41, jf. lovens § 103, stk. 3. Der skal i skemaet angives påbud meddelt i forbindelse med revurdering, under ”Påbud
ved revurdering”.

Husdyrbrug godkendt efter 2007 i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug, kan som hovedregel ikke revurderes før 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, jf. lovens § 40, stk. 1. Revurdering efter § 41 stk. 3
bliver således, som udgangspunkt, tidligst aktuelt fra 2015. Har kommunen
imidlertid meddelt påbud til et husdyrbrug med en § 12-godkendelse efter
undtagelserne beskrevet i § 40, stk. 2, opgøres dette dog ligeledes som en

6

Om anvendelsen af de forskellige myndighedsreaktioner henvises til ”Vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, vejledning
fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2005”, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
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revurdering, og registreres i ”Påbud ved revurdering”. Skriv da en kommentar
herom i feltet ”Bemærkninger”.

Øvrige påbud og forbud meddelt efter miljøbeskyttelsesloven og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug angives for de enkelte virksomhedskategorier.
Vandrette rækker
IPPC-brug

Håndhævelsesreaktioner over for IPPC-virksomheder opgøres separat, på
grund af indberetningskrav fra EU. Baggrunden for opdelingen er bl.a., at EU
moniterer implementeringen af regler i forhold til IPPC-virksomhederne, og at
arbejdet med revurdering og håndhævelse skal følges separat. Det har således været nødvendigt at udskille IPPC-brugene fra § 12- og § 33-brugene.
IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end:
a)

40.000 stipladser til fjerkræ;

b)

2.000 stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller;

c)

750 stipladser til søer.

Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et
givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget.
Husdyrbrug godkendt efter § 33 i mil-

Disse brug er godkendt efter reglerne fra før 1/1 2007, og der er ikke senere

jøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fra-

meddelt godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af

trukket)

husdyrbrug. IPPC-brug tælles ikke med her, da de opgøres for sig.

Øvrige husdyrbrug over grænserne i §

Med husdyrbrug over grænserne i § 12 menes husdyrbrug for mere end 250

12 (IPPC-brug fratrukket)

dyreenheder, dog
1.

270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra
søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til
søer,

2.

100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000
stipladser til slagtekyllinger,

3.

230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller
40.000 stipladser til æglæggende høns, eller

4.

210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller
2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)

IPPC-brug tælles ikke med her, da de opgøres for sig.
Husdyrbrug over 75 DE op til græn-

Reaktioner på husdyrbrug over 75 DE, men under de ovenfor beskrevne

serne i § 12

grænser for § 12-husdyrbrug.

Virksomheder, omfattet af bekendtgø-

7
Reaktioner på virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om pelsdyrfarme ,

relse om pelsdyrfarme fra 3 til og med

og som er mellem 3 og 75 DE.

75 DE
Øvrige husdyrbrug med over 3 DE

Reaktioner på øvrige husdyrbrug over 3 DE dvs. husdyrbrug der har i intervallet 3-75 DE.

Landbrug godkendt efter lovens § 16

Reaktioner på landbrug, hvor der er meddelt en § 16-godkendelse.

Øvrige landbrug

Reaktioner på øvrige landbrug.

7
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Skema 2.1: Antal husdyrbrug, hvor der har været reaktion på følgende miljøforhold i tilsynsåret
Lodrette kolonner
Antal brug i alt, hvor der ved tilsyn i

I denne kolonne angives det totale antal af husdyrbrug med erhvervsmæssigt

2011 er konstateret erhvervsmæssigt

dyrehold eller markstakke, som kommunen har konstateret ved tilsyn i 2011.

dyrehold eller markstakke
Det er særligt relevant at vide, hvor mange brug med etableret markstak, der
er blevet konstateret, da oplysninger om markstakke videregives til EU, som
led i Kommissionens opfølgning på Danmarks implementering af Nitratdirektivet. Er der på samme bedrift etableret flere markstakke, bedes dette anført i
bemærkningsfeltet, med angivelse af det totale antal af markstakke konstateret i 2011.

Har der været håndhævelser på markstakke, bedes dette uddybet med en
beskrivelse i feltet ”Bemærkninger”, udover at det anføres under hver enkelt
kategori, som beskrevet nedenfor.
IPPC-brug

Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten ”Antal dyr på bedriften” eller
”Markstakke”. Håndhævelsesreaktioner over for IPPC-virksomheder opgøres
separat, på grund af indberetningskrav fra EU. Baggrunden for opdelingen er
bl.a., at EU moniterer implementeringen af regler i forhold til IPPCvirksomhederne. Det har således været nødvendigt at udskille IPPC-brugene
fra § 12-brugene. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end:
a)

40.000 stipladser til fjerkræ;

b)

2.000 stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller;

c)

750 stipladser til søer.

Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et
givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget.
Øvrige husdyrbrug over grænserne i §

Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten ”Antal dyr på bedriften” eller

12

”Markstakke”. Med husdyrbrug over grænserne i § 12 menes husdyrbrug for
mere end 250 dyreenheder, dog
1.

270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra
søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til
søer,

2.

100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000

3.

230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller

stipladser til slagtekyllinger,

40.000 stipladser til æglæggende høns, eller
4.

210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller
2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)

IPPC-brug tælles ikke med her, da de opgøres for sig.
Husdyrbrug over 75 DE op til græn-

Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten ”Antal dyr på bedriften” eller

serne i § 12

”Markstakke”. Reaktioner på husdyrbrug over 75 DE, men under de ovenfor

10

beskrevne grænser for § 12-husdyrbrug.
Virksomheder, omfattet af bekendtgø-

Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten ”Antal dyr på bedriften” eller

relse om pelsdyrfarme, med mellem 3-

”Markstakke”. Reaktioner på virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om

75 DE

8
pelsdyrfarme , og som er mellem 3 og 75 DE.

Øvrige husdyrbrug med over 3 DE og

Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten ”Antal dyr på bedriften” eller

landbrug godkendt efter lovens § 16

”Markstakke”. Reaktioner på øvrige husdyrbrug over 3 DE dvs. husdyrbrug
der har i intervallet 3-75 DE, samt landbrug godkendt efter lovens § 16.

Vandrette rækker
Antal dyr på bedriften

I skemaet noteres for hver virksomhedskategori, i hvor mange tilfælde der
har været reaktioner vedrørende antal dyr på bedriften.

I kolonnen ”Antal brug i alt med erhvervsmæssigt dyrehold, og antal brug i alt
med markstakke” skrives, hvor mange tilsynspligtige brug der er i alt med
erhvervsmæssigt dyrehold.

Reaktioner kan f.eks. være på brug, hvor antal dyr overstiger det antal der
lovligt må være. Det gælder også hvis der ikke er en godkendelse/tilladelse
til det pågældende dyrehold. Alle reaktioner medregnes, også hvor der er
givet flere reaktioner til samme brug.
Markstakke

Reaktioner vedrørende markstakke – oplag af ”kompost” i marken. Her noteres, hvor mange håndhævelser der er foretaget vedr. markstakke, fordelt på
de forskellige virksomhedskategorier.
Alle reaktioner medregnes, også hvor der er givet flere reaktioner til samme
brug.

I kolonnen ”Antal brug i alt med erhvervsmæssigt dyrehold, og antal brug i alt
med markstakke” skrives, hvor mange brug i alt der har etableret markstakke.

Oplysninger om markstakke skal videregives til EU, som led i Kommissionens opfølgning på Nitratdirektivet.
Bemærkninger

Har kommunen uddybende kommentarer til håndhævelserne på de to forhold, kan de anføres i feltet ”Bemærkninger”. Her anføres f.eks. årsagerne
til evt. håndhævelser på markstakke. Har der været andre miljøforhold,
som i høj grad har givet anledning til håndhævelser, som ikke fremgår af
skemaet, kan dette også anføres her.

Skema 3: Oplysninger om IPPC-brug (Del 3 i Miljøtilsynsdatabasen)
På grund af indberetningskrav fra EU, har det været nødvendigt at udskille IPPC-brug fra § 12- og § 33-brug (kap. 5 i
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miljøbeskyttelsesloven). IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end:
a)

40.000 stipladser til fjerkræ;

b)

2.000 stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller;

c)

750 stipladser til søer.

Vær opmærksom på, når IPPC-brugene udskilles fra de øvrige store brug, at IPPC-begrebet er baseret på stipladser,
mens den danske implementering er baseret på både DE og stipladser. Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. For husdyrbrug godkendt efter 2007 gennem
husdyrgodkendelse.dk, kan lugtberegningerne, foretaget på baggrund af stipladser, være en hjælp.

Det er antallet af stipladser på svine- og fjerkræbrug, der er afgørende for, om de falder under IPPC-kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus.
Lodrette kolonner
Antal virksomheder (alle svine- og

Her opgives antal husdyrbrug i de to kategorier, svine- og fjerkræbrug. Det

fjerkræbrug over IPPC-grænsen)

inkluderer alle brug over IPPC-grænserne, både bestående og nye – uanset
godkendelsesstatus (dvs. både § 12- og § 33-godkendte brug, der er over
grænserne angivet ovenfor).

Antal godkendte virksomheder (antal

Her opgives antal husdyrbrug, der er omfattet af en godkendelse, som er i

brug omfattet af en godkendelse, som

fuld overensstemmelse med IPPC-direktivet. Det vil sige alle husdyrbrug, der

er i fuld overensstemmelse med IPPC-

falder indenfor IPPC-grænserne, og har en § 33- eller § 12-godkendelse. Det

direktivet)

er ikke afgørende om godkendelsen er påklaget. Disse tal er formentlig identiske med de i første kolonne anførte.

Antal virksomheder, hvor der er foreta-

Her opgives antallet af virksomheder/anlæg, hvor kommunen har konstateret,

get væsentlige ændringer uden forud-

at der er foretaget væsentlige, godkendelsespligtige ændringer i tilsynsåret

gående godkendelse efter IPPC-

uden en forudgående godkendelse efter IPPC-direktivets Art. 12, stk. 2/lov

direktivet

om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 12. Art. 12, stk. 2 fastsætter, at
driftslederen ikke må fortage væsentlige ændringer, før den kompetente
myndighed har truffet afgørelse om miljøgodkendelse.

Antal virksomheder hvor godkendelsen Her opgøres det totale antal af husdyrbrug, hvor IPPC-godkendelsen er bleer blevet revurderet

vet revurderet i tilsynsåret, uanset om revurderingen har medført påbud om
ændrede vilkår.

Antal virksomheder som er blevet

Her opgøres husdyrbrug, hvor IPPC-godkendelsen er blevet ajourført som

ajourført som følge af revurderingen

følge af revurderingen i tilsynsåret, dvs. hvor der f.eks. er blevet meddelt
påbud om ændrede vilkår. Det kan også omfatte IPPC-brug med en tidligere
§ 33-godkendelse, der nu har fået en § 12-godkendelse.

Læs mere om aftalen om minimumsfrekvenser og Miljøstyrelsens procedure for opfølgning herpå, på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/regler_og_vejledninger/mi
nimumsfrekvenser/
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