Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nr. 19

29. September 2011

I dette nyhedsbrev kan du læse om anmeldeordningerne i wiki-vejledningen, ændringer i
husdyrhelpdesk og hotline, fremsendelse af afgørelser til Naturstyrelsen, nyt om husdyrgodkendelse.dk og dispensation til udbringning af flydende husdyrgødning.
God læselyst
Miljøstyrelsen Erhverv

Nyhedsbrev nr. 19 – 29. september 2010
”Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse” udgives af Miljøstyrelsen med information om seneste nyt på husdyrgodkendelsesområdet. Gå ind på www.mst.dk/Landbrug/Husdyrgodkendelser hvis du har forslag til artikler eller
emner, vi skal tage op. På denne side kan du også afmelde nyhedsbrevet.
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Anmeldeordninger i wiki-vejledningen
Wiki-husdyrvejledningens afsnit om anmeldeordninger er blevet opdateret, så vejledning om de fem nye ordninger følger samme format som resten af vejledningens afsnit. Afsnittet om anmeldelse pga. dyrevelfærd er
blevet forsynet med en ny eksempelsamling, som vha. fotos viser udformning af nyt byggeri inden for rammerne af anmeldeordningen.

Ændringer i helpdesk og hotline 3. oktober 2011
Telefonnummeret til hotline ændres til 72 54 44 44.
I de seneste fem måneder har hovedformålet med helpdesken og hotlinen været besvarelse af spørgsmål om hjemviste sager, men besvarelse
af spørgsmål om anmeldeordningerne har også været højt prioriteret
pga. deres aktualitet. Fremover vil vi løbende tilpasse prioriteringen efter
hvilke emner, der er mest aktuelle, og hvor behovet for at få besvaret
spørgsmål er størst i kommunerne.
Telefontider til hotline
Mandag kl. 10-14
Torsdag kl. 10–14
Hvad kan man spørge hotline og helpdesk om?
Du kan stille spørgsmål til husdyrhelpdesken om fortolkningen af miljøregler om husdyrbrug. Helpdesken er især rettet mod spørgsmål om
husdyrgodkendelsesloven og -bekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen og pelsdyrbekendtgørelsen.
Hvornår kan man forvente svar fra husdyrhelpdesken?
Ikke alle spørgsmål kan forventes besvaret, da Miljøstyrelsen prioriterer
en generel vejledningsindsats frem for besvarelse af spørgsmål, der er
tæt knyttet til behandling af konkrete sager i kommunerne.
Der har tidligere været en svartid på maksimalt 30 dage, men der var tale om en særlig indsats under husdyraftale 1, hvor aftaleperioden er afsluttet. Vi har desværre et teknisk problem med vores kvitteringsmail,
hvor der stadig står at svartiden er højst 30 dage. Vi forsøger at få problemet løst snarest muligt.
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Prioritering af spørgsmål til husdyrhelpdesken
Besvarelse af spørgsmål til helpdesken prioriteres efter et overordnet mål
om ’mest nytte til flest kommuner’.
Generelt prioriteres spørgsmål af en vis kompleksitet, og hvor besvarelsen vurderes at være af principiel karakter og til gavn for flest muligt i
kommunerne. Prioriteringen tilpasses løbende efter hvilke emner, der er
mest aktuelle, og hvor behovet for at få besvaret spørgsmål er størst i
kommunerne.
Svar fra helpdesken er af vejledende karakter
Miljøstyrelsens svar på spørgsmål til husdyrhelpdesken er af vejledende
og principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunernes
konkrete sagsbehandling.
Miljøstyrelsens svar gives på et generelt niveau og alene på baggrund af
de oplysninger, som angives i spørgsmålet. Ved behandling af konkrete
og fuldt oplyste sager, kan der være forhold, der taler for, at sagen behandles anderledes, end hvad der kan udledes af svaret fra helpdesken.
Svar offentliggøres samtidig med at spørgeren får svar
Når svaret er givet, offentliggøres det i sin helhed på Miljøstyrelsens
hjemmeside, hvis spørgsmål og svar vurderes at have almen relevans.
Spørgsmål om husdyrgodkendelse.dk
Vi anbefaler, at man fortsat bruger mailadressen itansogning@mst.dk til
spørgsmål om IT-systemet på husdyrgodkendelse.dk. Man kan godt stille
spørgsmål om IT-systemet gennem husdyrhelpdesken, særlig hvis det
drejer sig om en kombination af teknikken i IT-systemet og reglerne,
men så må der regnes med betydelig længere svartid.
Formålet med helpdesk og hotline
Husdyrhelpdesk og hotline er oprettet til brug for sagsbehandlere fra
kommunerne. Landbrugsrådgivere skal som udgangspunkt henvende sig
til Videncentret for Landbrug (se Miljøstyrelsens servicemål). Vi vælger
dog i nogle tilfælde at besvare spørgsmål som landbrugsrådgivere har
stillet i husdyrhelpdesken, hvis spørgsmålet er principielt eller af stor aktualitet, og en besvarelse vil være til fordel for mange andre, som så kan
læse spørgsmål og svar på Miljøstyrelsens hjemmeside.
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Kopi af afgørelser til Naturstyrelsen
Vi får en del spørgsmål om, hvor afgørelser om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven samt afgørelser af anmeldesager skal
sendes til, pga. ændring af ordlyden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23. Afgørelserne skal sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse,
nst@nst.dk.
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 1:”Kommunen fremsender kopi af afgørelser truffet i sager om tilladelse eller godkendelse i
medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug §§ 10, 11, 12 og
16, og sager omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 7, til Naturstyrelsen.”

Nyt om husdyrgodkendelse.dk
Forbedret visning og fejlrettelser
Som omtalt i korte nyheder nr. 18 udsendt den 12. september 2011, arbejdes der i øjeblikket på en større opdatering af systemet som inkluderer både redesign af siden 2.1 Dyrehold og management, samt udbedring
af en række fejl og uhensigtsmæssigheder. Der er stadig udfordringer
med at få de sidste ting på plads, men status er at der i skrivende stund
køres eksterne tests af fejlrettelserne og den nye 2.1 Dyrehold og management. Miljøstyrelsen forventer derfor at kunne fastsætte en dato
for opdateringen af husdyrgodkendelse.dk i løbet af den næste uges tid.
Følg med på www.husdyrgodkendelse.dk, hvor der vil komme yderligere information om denne opdatering.
Nye normtal
Miljøstyrelsen arbejder sideløbende på at opdatere husdyrgodkendelse.dk
med et nyt beregningsgrundlag, indeholdende bla. nye normtal for N, P
og ammoniaktab. Det forventes at det nye beregningsgrundlag er på
plads til 1. oktober. Følg med på www.husdyrgodkendelse.dk hvor det vil
komme yderligere information om det nye beregningsgrundlag når det er
klar.
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Dispensation til gylleudbringning
Miljøministeren har givet dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 1, til, at der i indeværende år kan ske udbringning af flydende husdyrgødning på vinterraps- og overvintrende fodergræsmarker
frem til og med den 15. oktober. Dispensationen er givet pga. de helt
usædvanligt store nedbørsmængder i august og september.
Se afgørelsen om dispensation her.
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