Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse
Nr. 8

8. marts 2010

I dette nummer af Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelser kan du bl.a. læse om de svar
vedrørende Vand- og Natura 2000-planerne og Husdyrgodkendelsesloven, som
Miljøstyrelsen har givet på en række aktuelle spørgsmål fra Folketingets Miljø- og
Planlægningsudvalg. Desuden kan du se, hvor mange afgørelser kommunerne indtil
videre har truffet i 2010 og læse 2. udgave af praksisnotatet om MKN-afgørelser.
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Revideret praksisnotat om MKN-afgørelser
Miljøstyrelsens praksisnotat blev opdateret og udsendt med nyhedsbrev
nr. 6 (18. december 2009). Der var mulighed for at komme med
bemærkninger indtil den 15. januar 2010. Bemærkningerne har givet
anledning til præciseringer og uddybninger men ikke til at ændre
indholdsmæssigt i praksisnotatet.
Vi har derfor valgt at udsende notatet uden markeringer af ændringerne.
Hvis man er interesseret i at se ændringerne, kan man sende en e-mail
til andpe@mst.dk.
I bilag 1 er der også foretaget enkelte præciseringer af teksten, mens
bilag 2 og DMU-notatet udsendes uændret.
Du finder praksisnotatet, de to bilag samt DMU-appendiks om DMU’s
vurdering af usikkerheder ved tærskelværdier for ammoniakfølsom natur
som bilag til dette nyhedsbrev på mst.dk.
Notat om påvirkning af naturområder
Som nævnt i nyhedsbrev nr. 6, arbejder Miljøstyrelsen på endnu et
vejledende notat, der gennemgår, hvordan konkrete vurderinger af
påvirkning af naturområder kan foretages. Notatet vil blive integreret i
den nye vejledning til husdyrgodkendelsesloven (jf. nyhedsbrev nr. 6)
frem for at blive udsendt som et særskilt notat.

Folketingsspørgsmål til Vand- og Natura 2000-planer
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg (MPU) har stillet ministeren en
række aktuelle spørgsmål om sammenhængen mellem de nye vand- og
Natura 2000-planer og husdyrgodkendelsesloven. Det drejer sig om
følgende spørgsmål og svar, som kan læses på Folketingets hjemmeside:
www.ft.dk/Dokumenter/Vis_efter_udvalg/MPU.aspx :
- § 20 spørgsmål: Nr. 826, 841-845, 847, 849-850 og 1053
- Udvalgsspørgsmål (Alm. del): 193-195 og 245-256
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Så mange sager er afgjort i 2010
Udtræk fra UVISA-systemet pr. 8. marts 2010 viser, at den positive
udvikling i antallet af afsluttede sager fra december 2009 indtil videre
ikke er fortsat ind i 2010. Således er antallet af afsluttede sager i årets to
første måneder faldet til lige over 100 sager om måneden. Det betyder,
at nedbringelsen af sagspuklen er stagneret, og at kommunerne er langt
fra de 250-300 afsluttede sager om måneden i 2010, der skulle sikre en
afvikling af puklen pr. 1. oktober 2010.
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Du finder den seneste oversigt over antal afgørelser som bilag til dette
nyhedsbrev, ligesom tallene fremover vil blive offentliggjort hver anden
måned her i nyhedsbrevet. Kommuneoversigten indeholder to nye
parametre, der angiver de kommende mål for afgørelsestiderne. Det drejer
sig om henholdsvis 9-måneders målet, der gælder fra 1. april 2010, og 6måneders målet for § 11 of § 16 sager, der gælder fra 1. oktober 2010.
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Manglende miljøgodkendelser og –revurderinger giver
sag ved EU Domstolen
EU Kommissionen traf d. 29. oktober 2009 beslutning om at udtage
stævning mod Danmark for manglende gennemførelse i praksis af IPPCdirektivet. Stævningen fra Domstolen er nu modtaget, og Danmarks
svarskrift vil blive afleveret inden påske.
Den manglende gennemførelse består i, at kommuner og miljøcentre
manglede at revurdere miljøgodkendelserne for et antal IPPC-virksomheder,
der var i drift, da direktivet blev vedtaget. En opgave som skulle have været
afsluttet i oktober 2007. Og det gælder både husdyrbrug og andre
virksomheder. Desværre opdagedes det for et år siden, at der endda var 29
IPPC-virksomheder, der var i drift nu og havde været det siden 1999, og
som end ikke havde en godkendelse.
Der har i 2009 været stor travlhed i kommuner og miljøcentre med at få løst
denne opgave. Desværre lykkedes det ikke for alle at blive færdige. De 3
miljøcentre færdigbehandlede alle deres sager. Og det er lykkedes at få
færdigbehandlet alle godkendelsessager, således at vi nu kan sige, at alle
IPPC-virksomheder i Danmark har en godkendelse efter
miljøbeskyttelsesloven eller efter husdyrbrugsloven.
Status pr. 2. marts 2010 er, at 6 kommuner (Favrskov, Haderslev,
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Vejen) mangler at færdigbehandle
tilsammen 17 revurderingssager. Alle sagerne vedrører husdyrbrug.
Det er meget vigtigt, at flest mulige af disse sager er færdigbehandlet i
kommunerne, når Danmark skal afgive svarskrift til EU Domstolen.
Kommissionen har nemlig slået fast, at først når den sidste revurderingssag
er afsluttet, frafalder de stævningen.
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Må man lave en ”straks-kø” for husdyrgodkendelser?
Den 5. februar 2010 kom Statsforvaltningen med en udtalelse
vedrørende én kommunes brug af en "straks-kø" for behandling af
ansøgninger om husdyrgodkendelser. Kommunen havde oprettet en
straks-kø for landmænd, som fik konsulenter til at udarbejde forslag til
godkendelser. Disse ansøgninger kom foran de almindelige ansøgninger,
hvor en konsulent ikke havde lavet udkast til en godkendelse.
Miljøstyrelsen hørte om denne praksis og rettede henvendelse til både
kommunen og Statsforvaltningen. Det fik kommunen til at ændre sin
anvendelse af straks-køen, således at det i stedet var alle sager, der blev
vurderet til at være forholdsvis hurtige at behandle, der kom i strakskøen.
Efter at have justeret sin praksis bruger kommunen nu både straks-køen
til sager, hvor en konsulent har lavet et udkast til en godkendelse og til
sager, som vurderes til at være lette at behandle. Hvis det viser sig, at
en sag er mere kompleks end først antaget, tages den ud af straks-køen.
På baggrund af kommunens justering meddelte Miljøstyrelsen, at man
ikke længere fandt modellen tvivlsom, så længe de almindelige
forvaltningsretlige principper for sagsbehandlingen blev overholdt.
Statsforvaltningen udtalte den 5. februar 2010, at kommunens
oprindelige model for straks-køen var ulovlig, men efter justeringen fandt
Statsforvaltningen, ligesom Miljøstyrelsen, at modellen var lovlig.
Statsforvaltningen fandt den justerede model lovlig, bl.a. fordi
kommunens prioritering af sagerne ikke længere kun afhang af, om
ansøger via konsulenthonorarer indirekte betalte kommunens
administrationsomkostninger, og fordi de almindelige forvaltningsretlige
principper i øvrigt blev overholdt.
Statsforvaltningen vil på et senere tidspunkt offentliggøre udtalelsen på
www.statsforvaltning.dk.
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Nyt fra IT-ansøgningssystemet
Udviklerne bag IT-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk meddeler,
at de er ved at teste det sidste regneark for, at systemet kan regne på
afstande kortere end 300 meter for ammoniakdepositioner.

BAT-blade omdøbes Teknologiblade
Miljøstyrelsen har besluttet, at Miljøstyrelsens BAT-blade fremover skal
betegnes ”Teknologiblade”.
Betegnelsen ”Teknologiblade” er valgt, fordi betegnelsen ”BAT-blade” har
kunnet give anledning til misforståelser. Man kunne fx foranlediges til at
tro, at de teknologier, som er beskrevet i BAT-bladene også er vurderet
til at være bedste tilgængelige teknik (BAT), og at der med udgivelsen af
et BAT-blad er blevet foretaget en proportionalitetsvurdering. Dette er
imidlertid ikke tilfældet
”Teknologiblade” er således en mere dækkende betegnelse for
dokumenternes indhold, som er: Beskrivelser af teknologier – deres
miljøeffekter samt tal for miljø- og driftsøkonomi – som kan indgå i
kommunernes fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) i
forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug.
De BAT-blade, der i øjeblikket forefindes på Miljøstyrelsens hjemmeside,
vil blive omdøbt ved førstgivne lejlighed.

På gensyn 3. maj 2010
Næste nummer af Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelser udkommer mandag
den 3. maj 2010.
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