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Revidering af godkendelsesbekendtgørelsen efter husdyrgodkendelsesloven (indarbejdelse
af den supplerende vejledning fra december 2007)
Der er udstedt en revideret husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31.
marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Med ændringen er den supplerende
vejledning fra december 2007 om fastsættelse af skærpede vilkår efter § 29 i husdyrgodkendelsesloven1 blevet indarbejdet i bekendtgørelsen.
Godkendelsesbekendtgørelsen fastlægger herefter, hvorledes kommunalbestyrelsen skal stille
skærpede vilkår, der rækker ud over beskyttelsesniveauerne, der er fastlagt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, i de særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for at sikre, at der ikke vil ske skade på et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Godkendelsebekendtgørelsen fastlægger herefter også, hvorledes kommunalbestyrelsen skal stille
skærpede vilkår, der rækker ud over beskyttelsesniveauerne, i de særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer at der vil blive tale en væsentlig miljøpåvirkning på særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser, som kommunalbestyrelsen vurderer, bør imødegås.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Kravene om vurdering af projekter i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder og yngle- og
rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) er gennemført i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Disse krav gælder også for afgørelser truffet i medfør af husdyrgodkendelsesloven.
I medfør af habitatbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen meddele afslag på en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16, hvis det ansøgte vil være til skade for et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Vurderer kommunalbestyrelsen således, at selvom der stilles skærpede vilkår i overensstemmelse
med godkendelsebekendtgørelsen, vil det ikke være tilstrækkeligt til at imødegå en skade på et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal kommunalbestyrelsen afslå at godkende ansøgningen.
Der henvises i øvrigt til husdyrgodkendelseslovens § 31, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse eller godkendelse, hvis lovens § 19 ikke er
opfyldt.
Det fremgår af den supplerende vejledning, at vurderingsgrundlaget bør være den kvalitetssikrede
viden fra basisanalyserne og www.naturdata.dk, der anvendes i vand- og Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven. Anvendes viden fra det forberedende arbejde i forbindelse med planlægningen efter miljømålsloven, som ikke indgår i basisanalyser eller naturdatabasen, beror kvalitetssikringen på kommunalbestyrelsens skøn.
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Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det fremgår også af den supplerende vejledning, at kommunalbestyrelsen i sin afgørelse skal redegøre for den foretagne vurdering, samt for eventuelle skøn over kvaliteten af viden, der er inddraget viden og som ikke stammer fra basisanalyserne eller naturdatabasen.
Øvrige beskyttelsesinteresser
Kommunalbestyrelsen kan meddele afslag på en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10,
11, 12 og 16, hvis det vurderes, at der vil være en væsentlig miljøpåvirkning på andre end de af habitatbekendtgørelsens omfattede beskyttelsesinteresser, selv med skærpede vilkår i henhold til
godkendelsesbekendtgørelsen.
Der skal i den sammenhæng, jf. VVM-direktivet henvises til, at vurderingen skal ske i forhold til den
miljømæssige sårbarhed i de områder, der kan blive berørt af det pågældende projekt, navnlig
blandt andet områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning.
Ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af habitatbekendtgørelsen, vil være: beskyttede moser, heder, overdrev, der enten hver for sig eller tilsammen er 2.500 m2 eller derover og moser i tilknytning til beskyttet sø eller vandløb; søer på 100 m2 eller derover samt skove. Det fremgår
af den supplerende vejledning, at kommunalbestyrelsens vurdering i forhold til beskyttelse af ammoniakfølsom natur, for eksempel kan tage udgangspunkt i kommuneplanen på naturområdet, prioritering i naturplejeindsatsen og levesteder for fredede og/eller rødlistede plante- og dyrearter. Der
henvises til den supplerende vejledning for yderligere uddybning.
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Vilkårsstillelse
Ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen medfører, at skærpede vilkår, der rækker ud over beskyttelsesniveauerne i bekendtgørelsens bilag 3, skal stilles efter ensartede afskæringskriterier og
beregningsmetoder. I vedlagte notits: ”Skærpede vilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen”
beskrives disse afskæringskriterier og beregningsmetoder nærmere.
Kravet om at anvende ensartede afskæringskriterier og beregningsmetoder ved fastlæggelse af
skærpede vilkår sikrer, at sådanne vilkår på linje med vilkår stillet på baggrund af beskyttelsesniveauerne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 bliver gennemskuelige og der sker en ensartet
behandling af alle ansøgninger på tværs af kommunerne, samt at disse skærpede vilkår efterfølgende kan kontrolleres.
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