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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. SOGLY 

Den 30. april 2019 

 

Til høringsparterne på vedlagte liste 

   

   

  

 

Høring om udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes 

kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur 

 
 

Her sendes udkast til ny bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning 

af ammoniakfølsom natur. 

 

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 3. juni 2019 kl. 12:00.  

 

Høringssvar bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til sogly@mst.dk med angivelse 

af journalnummer MST-811-00103 i emnefeltet. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. 

 

Udstedelsen af en ny bekendtgørelse sker for at foretage enkelte ændringer i 

forhold til og dermed erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 292 af 17/04/2018 

om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur.  

 

Den gældende bekendtgørelse har til formål at regulere kommunernes varetagelse 

af den kortlægningsopgave, som følger af Fødevare- og landbrugspakken af 22. 

december 2015. I Fødevare- og landbrugspakken er aftaleparterne (VKOLA) under 

overskriften ”Smidigere husdyrgodkendelser” blevet enige om, at kortlægning af 

ammoniakfølsom natur skal styrkes med henblik på at understøtte og fremme en 

hurtigere og mere målrettet sagsbehandling i kommunen i forbindelse med 

ansøgninger om miljøgodkendelser af husdyrbrug.  

 

Ændringerne i den ny bekendtgørelse, vises med synlige rettelser og omfatter 

følgende: 

 En ændring af fristen for kommunernes indsendelse af dokumentation til 
Miljøstyrelsen fra 15. december til 22. november af hensyn til 
sagsbehandlingen, da det er kortlægningens sidste år. 

 Indsættelse af hjemmel til, at Miljøstyrelsen i særlige tilfælde kan 
dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser. 

 Sproglige rettelser, konsekvensrettelser og lignende. 
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Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

liste. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sogly@mst.dk, 22 61 77 47. 

 

 

 

 
 

Med venlig hilsen  

 

 

Sofie Grønbek Lydholm 

sogly@mst.dk 
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