Spørgsmål og svar fra dialogmøderne
Hvad er forholdet mellem rejsehold og kompetenceudvikling/efteruddannelse i
kommunerne?
Kompetence/efteruddannelsen er ikke afhængig af rejseholdet, men vil blive
udviklet i et samarbejde mellem KL og Miljøstyrelsen. Det første kursustilbud
bliver et tilbud til nye medarbejdere i kommunerne, om et grundlæggende
kursus inden for husdyrsagsbehandlingen. Kurset planlægges afholdt 4 steder
rundt i hele landet, og er som de øvrige tilbud gratis for kommunerne.
Der blev på møderne i øvrigt stillet en række forslag til indholdet af kommende
kurser/workshops, herunder bl.a. ønsket om at komme lidt mere ind i
ansøgningssystemet.
Hvordan fungerer Miljøstyrelsens helpdesk?
Helpdesken kan besvare enkle spørgsmål inden for 1 uge og principielle
spørgsmål inden for 1 måned.
Er det Miljøstyrelsens ansvar at løse problemer med forsinkelse i
sagsbehandlingen på grund af en forsinket høring nabokommuner imellem?
Nej, det skal løses lokalt.
Hvilke regler gælder for godkendelse af arealer til udbringning af slutprodukter
fra biogasanlæg?
Denne form for godkendelser skal behandles efter VVM-reglerne.
Er kommunen forpligtet til at sende et brev ud til ansøger om indhentning af
supplerende oplysninger for sagsbehandling af husdyrgodkendelser?
Nej, det er sagspraksis i den enkelte kommune, der lægges til grund for
udsending af brev om indhentning af supplerende oplysninger. Det er ikke et
krav.
Hvem vurderer hvornår en ansøgning er åbenlyst mangelfuld?
Denne vurdering foretages suverænt af kommunen
Skal kommunerne vente med at afgøre sager, indtil der er kommet nye
standardvilkår for BAT?
Kommunerne skal afgøre sager på det foreliggende grundlag, de skal derfor
ikke afvente de nye BAT-standardvilkår.
UVISA-systemet
På dialogmøderne blev der stillet en række tekniske spørgsmål til
moniteringsmodulet UVISA og resten af Husdyrgodkendelse.dk. Her bringer vi
nogle af de mest relevante spørgsmål og svar.

Hvordan skal vi opgøre indsendte fiktive sager og §10 tilladelser
Der oprettes snarest en mulighed for at ansøger kan markere ansøgninger som
fiktive, hvilket betyder, at disse ansøgninger ikke indgår i kommunernes
opgørelser. Fiktive sager kan i den forbindelse både omfatte §10 tilladelser og
scenarieberegninger m.m.
Hvordan skal vi håndtere hjemviste sager?
Afgjorte sager er efter implementeringen af UVISA låste for yderligere
redigering. Ved hjemvisning af sager fra Miljøklagenævnet vil det dog være
muligt at genåbne sager, så der igen kan arbejdes på ansøgningen. Dette
kræver dog, at I mailer skemanummer m.m. til itansogning@sns.dk. Som for
de fiktive ansøgninger vil vi snarest oprette en facilitet, der håndterer hjemviste
sager.
Hvordan registreres ansøgninger, der trækkes af ansøger, og som hermed er
bortfaldet?
Teksten i dropdown-menuen under afgørelse ændres snarest fra ”Væsentligt
ændret” til ”bortfald”
Hvordan får vi fratrukket antallet af dage hos ansøger – 7 dage for de allerede
indsendte sager?
Ved visitering af de allerede indsendte sager kan der tages højde for det antal
dage, hvor ansøgningen har ligget hos ansøger på følgende måde: Den
indtastede visitationsdato fremrykkes fra den reelle visitationsdato med det
antal dage, som ansøgningen har været sendt tilbage til ansøger med henblik
på supplerende oplysninger. Kommunen skal dog huske, at de første 7 dage en
ansøgning har været returneret skal registreres som sagsbehandlingstid. Dvs.
har en ansøgning været returneret til ansøger i 37 dage, sættes
visitationsdagen til 30 dage efter den reelle visitationsdato.
Kan vi ikke få teksten at se i de mails der sendes automatisk til ansøger?
Her kan I læse teksten i de mails, der sendes automatisk til ansøger, når I
trykker på en af de 6 handlingskapper i UVISA.
Hvordan får vi etableret samtidighed mellem afgørelser af relaterede §16 og
§12 godkendelser.
§16 godkendelsen kan efter aftale med ansøger stilles i bero, indtil §12
afgørelse bliver givet.
Hvordan håndterer vi afgørelser fra før 1. januar 2009
Ansøgninger, der er afgjorte, skal have tildelt visitations-, i behandlings- og
afgørelsesdatoer. Herefter vil disse ansøgninger blive låst for redigering, men vil
dog stadig fremgå af kommunens liste over afgjorte sager. For alle sager afgjort

i 2009 skal disse datoer jf. aftalen være de reelle datoer. For afgørelser truffet i
2007-08 er det imidlertid kun afgørelsesdatoen, der skal være ”reel”, og I kan
derfor nøjes med indsætte indsendelsesdatoen som en fiktiv visitations- og i
behandlingsdato for disse sager, der er afgjort i 2007 og 2008.
Kan et ansøgningskema både fungere som en almindelig og en
tillægsgodkendelse?
Nej, ét skema - én afgørelse. For ansøger udvikles der snarest mulighed for, at
ansøger via en kopi-funktion kan udarbejde et tillæg til en ansøgning, der
allerede er afgjort.
Hvordan indsender ansøger en §16 ansøgning til den kommune, der har størst
andel af udbringningsarealet, hvis ejendomsnummeret ligger i en anden
kommune?
Ansøgningssystemet benytter ejendomsnummeret til at identificere, hvilken
kommune der skal modtage ansøgningen, og vil når kortfunktionen åbnes
zoome ind på det rigtige sted på danmarkskortet. Skal ansøgningen sendes til
en anden kommune, kan ansøger som en midlertidigt work-around benytte et
”lånt” ejendomsnummer beliggende i modtagerkommunen. Ejendomsnummeret
skal dog være gyldigt, da systemet ikke accepterer opdigtede ejendomsnumre,
og ansøger skal selv anføre i ansøgningen at ejendomsnummeret er fiktivt af
ovennævnte grunde. IT-systemet vil inden for en overskuelig fremtid blive
ændret til at kunne håndtere både ejendomsnummer og et alternativt
kommunenummer
Kan vi ikke få oprettet en slags ”sandkasse”, hvor kommunerne kan afprøve
systemet og teste nye ideer?
Mulighed for, at I som sagsbehandlere kan lave scenarieberegninger på en
indsendt ansøgning vil blive medtaget i det nye administrationssystem.
Derudover vil vi absolut anbefale, at I - hvis ikke allerede har en - får anskaffet
jeres egen digitale signatur sådan, at I bliver fortrolige med at udarbejde
scenarier og i det hele taget herigennem bliver fortrolige med
beregningssystemets kringelkroge.

