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I dette nummer af Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse kan du læse om:
- Praksisnotatet der er blevet opdateret med de seneste afgørelser fra Miljøklagenævnet
- Udviklingen af et nyt it-afgørelsesmodul og ny web-vejledning
- Forslag til ændring af husdyrgodkendelseslov sendt i høring
- Nye BAT-standardvilkår for mellemstore slagtesvinebrug omfattet af § 11

Praksisnotat om seneste MKN-afgørelser
Miljøstyrelsens praksisnotat er blevet opdateret med beskrivelser af nye
principielle afgørelser fra Miljøklagenævnet. Praksisnotatet er revideret i
samarbejde med Kammeradvokaten.
Desuden har Miljøstyrelsen udarbejdet nyt vejledningsmateriale som
supplement til praksisnotatet, da afgørelserne fra MKN viste, at
vejledningen om bestemte problemstillinger var utilstrækkelig.
Vejledningsmaterialet består af 2 bilag:
I bilag 1 redegøres for, hvorfor overholdelse af
husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at
projektets påvirkning ligger under habitatdirektivets
væsentlighedskriterium. Der gøres desuden rede for, hvorfor et forøget
tab af næringsstoffer fra det enkelte husdyrbrug (det enkelte projekt)
ikke nødvendigvis betyder en forringelse for miljøet.
Bilag 2 handler om, hvordan kommunerne vurderer, hvorvidt et projekt i
sig selv eller i kumulation med andre projekter og planer vil kunne give
en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område, og hvornår der i
givet fald skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets
påvirkning af området. Dette bilag er det samme, som det bilag der blev
udsendt i Nyhedsbrev nr. 4 i forbindelse med forrige opdatering af
praksisnotatet.
Derudover er der endnu et vejledende notat undervejs med en mere
grundig gennemgang af, hvordan de konkrete vurderinger af
påvirkninger af naturområder kan foretages.

”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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Læs praksisnotatet, de to bilag samt DMU-appendiks om DMUs vurdering
af usikkerheder ved tærskelværdier for ammoniakfølsom natur, der ligger
som bilag til dette nyhedsbrev på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodken
delser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse.htm
I er velkomne til inden den 15. januar 2010 at fremsende jeres
kommentarer til praksisnotatet og bilagene til: erhverv@mst.dk

Nyt it-afgørelsesmodul og ny web-vejledning
Miljøstyrelsen har påbegyndt arbejdet med at udvikle dels et nyt
afgørelsesmodul til ”husdyrgodkendelse.dk” og dels en Internetbaseret
udgave af vejledningen til husdyrgodkendelsesloven. Formålet med disse
to nye it-systemer er at lette de kommunale sagsbehandleres arbejde
med at træffe hurtige og kvalitetssikrede afgørelser på husdyrområdet.
Nyt afgørelsesmodul
IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk suppleres med et
afgørelsesmodul, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for
at udarbejde sin afgørelse direkte i systemet.
Afgørelsesmodulet kommer til at indeholde nogle tekstforslag, der kan
danne udgangspunkt for udarbejdelsen af den tekstmæssige del af
afgørelsens vurdering og vilkår. Sagsbehandleren vil også kunne bruge
systemet til at have en løbende dialog med ansøger, og der vil være
mulighed for, at kommunerne kan foretage scenarieberegninger på
ansøgningsskemaer.
Ny vejledning om husdyrgodkendelsesloven
Fremover bliver det nemmere og hurtigere at finde de informationer i
vejledningen til husdyrgodkendelsesloven, kommunerne har brug for.
Det sker, når hele vejledningen til loven bliver samlet i én opdateret
Internetbaseret vejledning.
Vejledningen bliver opbygget som en række sammenhængende artikler
om de forskellige emner i husdyrgodkendelsesloven. Indholdet i de
enkelte artikler vil endvidere blive opdelt i 1) Konkrete anvisninger til
sagsbehandleren, 2) Retsgrundlag og 3) Baggrundsviden.
Den nye web-vejledning vil i udseende og funktion minde om et
internetbaseret leksikon med søgefunktion og krydshenvisninger. Det har
flere fordele, herunder at opdateringer af emner/artikler kan ske
løbende, frem for som hidtil, at hovedvejledningen er blevet suppleret
med FAQ’er og notater. Også praksisnotatet vedrørende
Miljøklagenævnets afgørelser vil blive integreret i vejledningen.
Vejledningen kommer til at ligge på Miljøstyrelsens hjemmeside (med
direkte links til husdyrgodkendelse.dk), således at den kan læses af alle
interessenter såsom Miljøklagenævnet og erhvervsorganisationer. For de
brugere, der stadig ønsker at have vejledningen i papirform, bliver det
muligt at printe de enkelte artikler.
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Afgørelsesmodulet og den nye web-vejledning er elementer i
husdyraftalen om forbedrede statslige rammer for kommunernes
udarbejdelse af husdyrgodkendelser. Afgørelsesmodulet og webvejledningen forventes klar i sommeren 2010.

Forslag til ændring af husdyrgodkendelseslov i høring
Den 4. december 2009 sendte Miljøministeren et forslag til ændring af
husdyrgodkendelsesloven i høring. Lovforslaget er udarbejdet som en del
af regeringens Aftale om Grøn Vækst – mere specifikt som en del af
aftalens bilag 4. Høringsperioden slutter den 6. januar 2010.
Lovforslaget indeholder væsentlige forenklinger af
godkendelsesproceduren, som skal medføre en mere enkel og smidig
sagsbehandling i kommunerne samtidig med, at det høje
beskyttelsesniveau fastholdes.
Skærpelse af ammoniakudledning
Der foreslås en skærpelse af ammoniakudledningen i forhold til § 7områder, som vil forenkle kommunernes behandling af sager om
husdyrgodkendelser. Med lovforslaget vil der som udgangspunkt ikke
være behov for at udarbejde individuelle beregninger af, hvorvidt
etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug på mere end 15
dyreenheder (DE) i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Offentlighedens inddragelse
Desuden har lovforslaget til hensigt at lette kommunernes administration
i forbindelse med offentlighedens inddragelse. Fremover vil det være
tilstrækkeligt at give en fyldestgørende orientering til de berørte frem for
at udsende et komplet udkast til afgørelse.
Forenklinger og nye anmeldeordninger
Endelig lægger lovforslaget op til at indføre forenklinger i de situationer,
hvor der foretages mindre forandringer af husdyrbruget, eller når
landmandens tiltag entydigt har miljø- eller dyrevelfærdsmæssige
hensyn som sigte. Der påtænkes indført anmeldeordninger, hvor
gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser vil kunne omfattes, og det
er endvidere tanken at etablere anmeldeordning, der giver mulighed for
at foretage bygningsmæssige ændringer som følge af nye
dyrevelfærdskrav. Slutteligt er det tanken at undtage visse ændringer,
der ikke indebærer flere dyreenheder, fra godkendelsespligt.
Læs lovforslaget på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Landbrug+hoe
ringsmateriale/Lovforslag/Forslag_til_aendring_af_husdyrgodkendelseslo
v.htm
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Nye BAT-vilkår for mellemstore slagtesvinebrug

Miljøstyrelsens kontor i Århus har netop lagt sidste hånd på et
pilotprojekt om udarbejdelse af vejledende BAT-standardvilkår for
mellemstore slagtesvinebrug omfattet af § 11 i
husdyrgodkendelsesloven.
Pilotprojektet er udført i samarbejde med landbrugserhvervet og en
kommunal sparringsgruppe, og det er meningen, at vilkårene for
mellemstore slagtesvinebrug skal danne grundlag for det videre arbejde
med at udarbejde nye BAT-standardvilkår.
Flere standardvilkår på vej
Det fremlagte høringsmateriale er det første sæt standardvilkår for
bedste tilgængelige teknik (BAT) ud af en række, som Miljøstyrelsen
arbejder på i løbet af 2009-2010.
Resultatet af pilotprojektet har netop været i offentlig høring, og næste
skridt er at gennemgå alle høringssvarene. Standardvilkårene forventes
at blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside til nytår.
Yderligere oplysninger:
Peter Hahn
Miljøstyrelsen Erhverv, Århus
Tlf. 72 54 41 21
Læs høringsmaterialet her:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Landbrug+hoe
ringsmateriale/Arkiv/

Miljøstyrelsen ønsker glædelig jul og godt nytår
Miljøstyrelsen holder lukket fra den 24. december til den 4. januar 2010.
I den periode vil it-systemet blive overvåget, men det er ikke muligt at
kontakte Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen ønsker alle i kommunerne en rigtig glædelig jul og på
gensyn i januar 2010, hvor vi bl.a. udkommer med et temanummer om
de nye vand- og naturplaner.
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