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Hvad skal der til for at ansøgningen indeholder en fyldestgørende rede-
gørelse for brugen af bedste tilgængelige teknik? 
  
I alle ansøgninger om godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug redegøres 
for, om den anvendte teknologi kan betegnes som værende den ”bedst tilgængelige”. Redegørel-
sen skal omfatte hele det ansøgte anlæg og herved både den teknik, der anvendes både i de nye 
og eksisterende stalde. 
 
I vejledningen til husdyrloven differentieres kravet til redegørelsens indhold og omfang betydeligt 
mellem husdyrbrug, der er omfattet af henholdsvis § 11 (75-IPPC-grænsen) og § 12 over IPPC-
grænsen.  
 
 
Oplysninger BAT-redegørelser for § 11 
For § 11 husdyrbrugene lægges der i den forbindelse op til, at redegørelsen blot kan centreres om 
de staldsystemer og miljøteknologier, hvor der er udarbejdet BAT-blade. Der skal redegøres for 
brugen af bedste tilgængelige staldteknologi for både nye og eksisterende staldafsnit. Generelt set 
anses det ikke for fyldestgørende nok bare at henvise til, at der er teknikker, der sikrer overholdel-
sen af de generelle miljøkrav f.eks. i forhold til ammoniak.  
 
Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedste tilgængelige staldteknologier skal der 
redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret således, at den kommer til at leve op til niveauet 
for bedste tilgængelige staldsystem.  
 
Oplysninger BAT-redegørelser for § 12 
For § 12 husdyrbrugene skal redegørelsen være betydeligt mere omfattende. Det betyder, at rede-
gørelsen som minimum skal indeholde følgende punkter, der skrives ind i ansøgningen under de 
respektive felter i IT-ansøgningssystemet: 
 
− Management  

1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre husdyrbrugets mil-
jøforhold herunder de anvendte teknologier 

− Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 
2. Foder 
3. Staldindretning 
4. Forbrug af vand og energi 
5. Opbevaring/behandling 
6. Udbringning 

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang om de teknologier, der er valgt inden for 
de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal både omfatte de eksiste-
rende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere indeholde et resumé af de væsentlig-
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ste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. I den forbindelse skal det begrundes 
hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisteren-
de stald ikke anvendes bedst tilgængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden 
vil blive renoveret således, at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsy-
stem. 
 
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder relateres til 
de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens reference dokument om BAT for intensivt 
hold af svin og fjerkræ fra juli 2003. F.eks. under foderteknologier angiver BREF-dokumentet, at 
fasefodring og fytasetilsætning betegnes som bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anven-
des disse fodringsteknikker skal dette i disse tilfælde begrundes.  
 
 
 
 
      


