Oversigt over ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen
(ændringsbekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009)
Oversigten viser på hvilke tidspunkter ændringer i DE-omregningsfaktorerne skal anvendes i forskellige
sammenhænge (harmoniregler, miljøvurdering, tilladelses/godkendelsespligt).
Som det fremgår omhandler bekendtgørelsen både ”gamle” og ”midlertidige” samt ”fremtidige”
omregningsfaktorer for dyreehedsberegningen afhængig af, i hvilken sammenhæng dyreenhederne indgår i,
jf. nedenfor hvilke bilag i bekendtgørelsen, der gælder, hvornår og hvordan:
Bilag 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (nr. 1695/2006) = ”Gammelt”
Bilag 1 A i ændringsbekendtgørelsen (nr. 707/2009) = ”Midlertidigt”
Bilag 2 i ændringsbekendtgørelsen (nr. 707/2009) = ”Fremtidigt”

Husdyrgødningsbkg.
(nr. 1695 af 19/12 2006)

Midlertidigt
Pr. 10.7.2009

1

Midlertidigt
Pr. 1.8.2009

Fremtidigt
Pr. 1.8.2010

1.
Harmoniregler,
jf. § 27 i hdgødn.bkg.
(nr. 1695 af 19/12 2006)

”Gammelt”
bilag 1

Bilag 1 A,
Pkt. A
Ændring !

Nyt bilag 1
(= bilag 2 i
bkg. nr. 717/2009
Ændring !

2.
Miljøvurdering,
jf. bilag 3 + 4 i
husdyrgodk.bkg.
(nr. 294 af 31/3 2009)

Bilag 1 A,
Pkt. B
Ændring !

Bilag 1 A,
Pkt. B

Nyt bilag 1
(= bilag 2 i
bkg. nr. 717/2009)

Evt. indtil
31.12.2009
”Gammelt”
bilag 1 ! 2

Evt. indtil
31.12.2009
”gammelt”
bilag 1 !2

3.
”Gammelt”
DE-grænser for
tilladelse/godkend.pligt, bilag 1
jf. husdyrgodk.lovens
§§ 10-12
(nr. 1572 af 20/12 2006)
4.
Andre DE-grænser,
jf. husdyrgodk.loven
(nr. 1572 af 20/12 2006)

”Gammelt”
bilag 1

”Gammelt”
bilag 1

Nyt bilag 1
(= bilag 2 i
bkg. nr. 717/2009)
Ændring ! 4

”Gammelt”
bilag 1

Nyt bilag 1
(= bilag 2 i
bkg. nr. 717/2009)
Ændring !

3

1

Dato sammenfaldende med bekendtgørelsesændringens ikrafttræden (10. juli 2009).
Overgangsordning for verserende sager, hvor ansøgningen er visiteret og vurderet som fuldstændig før 1.
august 2009 og hvor der træffes afgørelse senest den 31. december 2009, færdigbehandles vurderingen
efter ”gammelt” bilag 1.
3
Der sker reelt ingen ændring pr. 1. august 2010, da det nye bilag 1 indholdsmæssigt svarer til de DEomregningsfaktorer, som fremgår af det ”midlertidige” bilag 1 A, pkt. B.
4
Gælder for ansøgninger indsendt pr. den 1. august 2010 ”skæringsdatoen”.
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