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Erhvervsregulering 

Den 30. oktober 2019 

J.nr. 2019-9858 

 

   

  

 

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ændring af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
 

Screeningsafgørelse 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og ændringer heraf er omfattet af 

miljøvurderingsloven
1
. Det skal derfor vurderes, om de foreslåede ændringer heraf 

har en sådan karakter, at de udløser krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at det foreliggende forslag til ændring 

alene omfatter mindre ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at 

forslaget dermed er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ministeriet skal 

derfor træffe en screeningsafgørelse, hvori det vurderes, om de foreslåede 

ændringer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 10. 

 

Ministeriet har gennemført en screening af ændringsforslaget med gennemgang af 

kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Denne gennemgang følger af 

afgørelsens bilag 1. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer på denne baggrund, at ændringerne ikke 

udløser krav om miljøvurdering efter § 8, stk. 1. 

 

Ministeriet henviser bl.a. til, at der med ændringerne fastsættes en række generelle 

krav, som vil gælde umiddelbart for IE-husdyrbrug, samtidig med at 

kommunalbestyrelsens mulighed for at fastsætte vilkår i godkendelsen af IE-

husdyrbrug begrænses i de tilfælde, hvor der er fastsat bindende krav i 

bekendtgørelsen. Ændringerne forslås som led i implementeringen af BAT-

konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ og svin
2
 (IE-husdyrbrug).  

 

Hertil kommer en lovteknisk ændring af kontinuitetsreglerne og 

konsekvensændringer af straffebestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser, 

samt en række præciseringer, der ikke ændrer gældende ret. 

 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 
2
 BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin vedtaget efter artikel 75, stk. 2, jf. 

artikel 13, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle 

emissioner, (EU) 2017/302 af 15. februar 2017. 
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Miljø- og Fødevareministeriet redegør nærmere for sagens baggrund, retsgrundlag 

og begrundelse i de følgende afsnit nedenfor. 

 

Høring af berørte myndigheder 

Miljø- og Fødevareministeriet har i perioden fra den 10. til den 24. oktober 2019 

sendt udkast til screeningsafgørelse i høring hos de relevante berørte 

myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1. 

 

Ministeriet har vurderet, at de berørte myndigheder i denne sammenhæng er 

kommunerne samt Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen i 

forhold til vejledning om husdyrregulering, ansøgningssystemet 

www.husdyrgodkendelse.dk, vandforsyning, reglerne om fodring og reglerne om 

oplæring af personalet. Herudover foretages intern høring i Miljø- og 

Fødevareministeriets departement, da kontoret for Landbrug anses for berørt 

myndigheder i denne sammenhæng for så vidt angår gennemførelse af BAT-

konklusionerne. 

 

Ministeriet har ikke modtaget bemærkninger fra berørte myndigheder. Ministeriet 

har i den endelige afgørelse foretaget enkelte mindre præciseringer i forhold til 

udkastet. Ministeriets vurdering er ikke ændret. 

 

Klage- og søgsmålsvejledning 

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter 

miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, 

som planen er udarbejdet i henhold til. Forslaget til ændring af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er udarbejdet i henhold til husdyrbrugloven
3
. 

Der kan derfor klages i henhold til disse regler. 

 

Denne afgørelse kan derfor påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-6, i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet
4
, jf. husdyrbruglovens § 76, stk. 1. 

 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indgives skriftligt til Miljø- og 

Fødevareministeriet ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i 

lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende 

kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Klage 

anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens bekendtgørelse på Høringsportalen. Klage 

skal således senest indsendes den 27. november 2019 ved kontortids ophør. 

 

Det bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis med hensyn til 

klagefrister er restriktiv. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil 

normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. 

 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i s agens udfald. Klageberettiget er 

endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

                                                             
3
 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 

4
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens 

formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 

50. 

 

Klage er forbundet med et klagegebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 

kr., mens virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et 

gebyr på 1.800 kr.  

 

Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, vil Miljø- og 

Fødevareministeriet sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som tager 

stilling til, om sagen undtagelsesvis vil blive fremmet. 

 

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø- 

og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i 

miljøvurderingsloven. 

 

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er offentliggjort, jf. § 54, stk. 1, i miljøvurderingsloven. 

 

Baggrund 

Forslaget indeholder materielle ændringer af bekendtgørelsen for så vidt angår, 

hvilke vilkår kommunalbestyrelsen skal fastsætte i godkendelsen af et IE-

husdyrbrug, og hvilke bindende regler, der særligt gælder for IE-husdyrbrug. Med 

ændringerne sker der dels en regelfastsættelse af gældende praksis, og dels en 

fastsættelse af generelle regler for IE-husdyrbrug, der i vidt omfang træder i stedet 

for vilkår i godkendelsen. 

 

Ændringerne har til formål at gennemføre dele af BAT-konklusionerne for 

intensivt opdræt af fjerkræ og svin.  

 

Ud over de materielle ændringer foretages en lovteknisk justering af reglerne om 

udnyttelse af afgørelser, tilladelser og godkendelser samt kontinuitetsbrud, jf. de 

gældende §§ 48-50, samt en præcisering af afsnittet om den standardiserede 

spredningsberegning efter OML-modellen i bilag 3 B. Disse ændringer behandles 

derfor ikke i screeningsafgørelsen.  

 

Den foreslåede ændring af straffebestemmelserne er en konsekvens af, at en række 

betingelser i forbindelse med godkendelsen, der efter de gældende regler 

fastsættes som vilkår i godkendelsen, og derfor er omfattet af 

straffebestemmelserne i lovens § 91, stk. 1, nr. 2, ændres til bindende regler i 

bekendtgørelsen og dermed er omfattet af straffebestemmelserne i 

bekendtgørelsen. Denne ændring behandles derfor heller ikke i 

screeningsafgørelsen. 

 

De foreslåede ændringer er nærmere beskrevet i høringsbrevet vedr. høring af 

ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der ligeledes er tilgængeligt på 

høringsportalen.dk. 

 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing
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Miljøvurderingsloven 

Miljøvurderingsloven har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved at 

stille krav om, at miljøhensyn inddrages under udarbejdelsen af en række planer 

og programmer. 

 

Lovens § 8, stk. 1, stiller således krav om, at der efter omstændighederne skal 

gennemføres en miljøvurdering, når en myndighed udarbejder en plan eller et 

program eller foretager ændringer deri. Dette krav gælder for planer og 

programmer, der tilvejebringes inden for landbrug og fastlægger rammer for 

fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, der 

vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et internationalt 

naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger, 

der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet efter en nærmere 

vurdering (screening). 

 

Planer og programmer, der ikke i sig selv fastlægger rammerne for fremtidige 

anlægstilladelser til projekter omfattet af bilag 1 og 2, kan alligevel være underlagt 

krav om miljøvurdering, hvis disse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, 

stk. 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. 

 

Den ansvarlige myndighed skal i sådanne tilfælde foretage en vurdering af planen 

eller programmets miljøpåvirkning ved at inddrage de relevante kriterier i bilag 3 

og resultatet af høringer efter § 32, og på den baggrund afgøre, om der skal 

gennemføres en miljøvurdering forud for den endelige vedtagelse, jf. § 10. 

 

Vurdering af forslagets indvirkning på miljøet (begrundelse) 

Dee gældende vilkårsbestemmelser giver i vid udstrækning mulighed for at stille 

krav til IE-husdyrbrugene, der svarer til de foreslåede regelændringer. Det er 

ministeriets vurdering, at kommunalbestyrelserne sædvanligvis stiller sådanne 

krav i forbindelse med godkendelse og revurdering. Det eksisterende 

regelgrundlag garanterer imidlertid ikke, at der i alle tilfælde stilles krav svarende 

til de foreslåede regelændringer. Ministeriet har derfor vurderet, at 

implementeringsforpligtelsen nødvendiggør de foreslåede regelændringer. De- 

foreslåede ændringer udgør dermed i vid udstrækning regelfastsættelse af den 

eksisterende administrative praksis samt konvertering af eksisterende 

vilkårsbestemmelser til umiddelbart bindende regler.   Ændringerne får omvendt 

ikke betydning for det eksisterende miljøbeskyttelsesniveau, som dermed består 

uændret.  

 

Det er ministeriets vurdering, at de foreslåede regelændringer har en sådan 

karakter, at ændringerne ikke i sig selv fastlægger rammerne for fremtidige 

anlægstilladelser til projekter omfattet af bilag 1 og 2. Som ovenfor nævnt afløses 

en række vilkårsbestemmelser af generelle regler som konsekvens af de foreslåede 

ændringer, der skal overholdes umiddelbart.  

 

Derudover henviser ministeriet overordnet til, at ændringsforslaget samlet set 

alene indeholder præciseringer og mindre tilpasninger af eksisterende regler. Det 

vurderes derfor, at ændringerne kun i begrænset omfang medfører egentlige 

realitetsændringer for husdyrbrugene, og at ændringerne ikke selvstændigt er 

egnet til at påvirke godkendelser og tilladelser udstedt i medfør af 
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husdyrreguleringen eller selvstændigt kan danne grundlag for nye godkendelser 

eller tilladelser.  

 

Vurdering og afgørelse 

 

Der skal foretages en vurdering af, om ændringerne kan få væsentlig virkning på 

miljøet og på den baggrund træffes afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en 

miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens §§ 8 og 10. 

 

Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens § 3 er det Miljø- og 

Fødevareministeriets vurdering, at de påtænkte ændringer af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke forventes at få væsentlig virkning på 

miljøet. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer således, at ændringerne samlet set ikke vil 

give anledning til miljømæssige konsekvenser, og at ændringerne dermed skal 

betragtes som neutrale for miljøet. 

 

Ministeriet vurderer på denne baggrund, at de planlagte ændringer af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og 

at der derfor ikke er krav om gennemførelse af en miljøvurdering. 
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Bilag 1 

 

Screening af forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 

om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 

 

Det retlige grundlag 

 

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller krav om, at der efter 

omstændighederne skal gennemføres en miljøvurdering, når en myndighed 

udarbejder en plan eller et program eller foretager ændringer deri. 

 

Dette krav gælder for planer og programmer, der tilvejebringes inden for landbrug 

og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af 

lovens bilag 1 og 2, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et 

internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets 

bevaringsmålsætninger, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet 

efter en nærmere vurdering (screening). Der henvises til lovens § 8, stk. 1. 

 

Planer og programmer, der ikke i sig selv fastlægger rammerne for fremtidige 

anlægstilladelser til projekter omfattet af bilag 1 og 2, kan alligevel være underlagt 

krav om miljøvurdering, hvis disse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, 

stk. 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. 

 

Den ansvarlige myndighed skal i sådanne tilfælde foretage en vurdering af planen 

eller programmets miljøpåvirkning ved at inddrage de relevante kriterier i bilag 3 

og resultatet af høringer efter § 32, og på den baggrund afgøre, om der skal 

gennemføres en miljøvurdering forud for den endelige vedtagelse, jf. § 10. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at det foreliggende forslag til ændring 

alene omfatter mindre ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at 

forslaget dermed er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ministeriet skal 

derfor træffe en screeningsafgørelse, hvori det vurderes, om de foreslåede 

ændringer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 10. 

 

De konkrete bekendtgørelsesændringer 

I det følgende foretages en screening af de foreslåede ændringer af bekendtgørelse 

nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (herefter 

benævnt husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). De foreslåede ændringer og BAT-

konklusionerne er nærmere beskrevet i høringsbrevet vedr. høring af ændringer af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og baggrundsnotatet, der ligeledes er 

tilgængeligt på Høringsportalen. 

 

De foreslåede ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter ændring 

af, hvilke vilkår der skal fastsættes i godkendelse af IE-husdyrbrug, og tilføjelse af 

bindende regler, som skal overholdes af IE-husdyrbrug. De nye bindende regler 

afløser i vidt omfang de vilkår, der efter de gældende regler stilles om vilkår i 

godkendelsen.  
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I § 36, der fastsætter, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen skal fastsætte i 

godkendelser af husdyrbrug, tilføjes i stk. 1, at kommunalbestyrelsen ved 

godkendelser af IE-husdyrbrug skal fastsætte vilkår om 1) placering af 

husdyrbruget og aktiviteter, 2) indretning af forurenede områder, og 3) 

minimering af vandforbruget. 

 

En ansøgning om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af et 

husdyrbrug skal i dag bl.a. indeholde en beskrivelse af husdyrbrugets særkender, 

fysiske karakteristika, placering og potentielle virkning på miljøet, herunder om 

indretning og drift, håndtering af husdyrgødning, tegninger, placering af ny 

bebyggelse og beliggenhed i forhold til omgivelserne. Det foreslåede vilkår i § 36, 

stk. 1, nr. 7, ligger således inden for den beskrivelse af husdyrbruget, der efter de 

gældende regler skal gives i forbindelse med ansøgningen, og den miljøvurdering, 

som skal foretages i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af IE-

husdyrbrug.   

 

Ministeriet vurderer, at det foreslåede vilkår i § 36, stk. 1, nr. 7, ikke vil medføre en 

ændring i forhold kommunalbestyrelsens vurdering og godkendelse, og at 

ansøgninger og godkendelser af IE-husdyrbrug allerede i vid udstrækning opfylder 

kravet i den nye § 36, stk. 1, nr. 7.  

 

Med det foreslåede vilkår i § 36, stk. 1, nr. 8, skal kommunalbestyrelsen stille 

vilkår om indretningen af forurenede områder uden om staldanlæggene holdes så 

små som muligt. Vilkåret angår områder på IE-husdyrbruget, der ikke i forvejen er 

omfattet af anlægsreglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Efter de gældende 

regler skal kommunalbestyrelsen bl.a. vurdere om husdyrbruget kan indebære 

væsentlig virkning på miljøet i forhold til bl.a. jord, grundvand og overfladevand, 

og på den baggrund fastsætte de nødvendige vilkår. Ministeriet vurderer, at de 

gældende regler om kommunalbestyrelsens vurdering og de generelle regler i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen samt det forhold, at husdyrbrug normalt ikke vil 

have incitament til at indrette større befæstede områder, end driften 

nødvendiggør, betyder, at ansøgninger og godkendelser af IE-husdyrbrug i vid 

udstrækning opfylder kravet i den nye § 36, stk. 1, nr. 8. 

 

Efter de gældende regler skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af 

ansøgningen om godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre sig, at husdyrbruget 

indrettes og drives på en sådan måde, at bl.a. råvareforbruget udnyttes mest 

effektivt, og kan på baggrund af denne vurdering fastsætte vilkår. Ministeriet 

vurderer at vilkåret i § 36, stk. 1, nr. 9, om minimering af vandforbruget er en 

præcisering, der ligger inden for den vurdering af indretning og drift, som 

kommunalbestyrelsen hidtil har foretaget.  

 

De gældende krav om fastsættelse af vilkår, jf. den gældende § 36, stk. 1, nr. 7, 8 og 

10, foreslås afløst af bindende regler. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke 

kan fastsætte vilkår om husdyrbrugets indretning og drift i det omfang, der er tale 

om umiddelbart bindende regler.  

 

I bekendtgørelsens kapitel 17 tilføjes en række umiddelbart bindende særregler for 

IE-husdyrbrug. Kravene skal opfyldes i forbindelse med godkendelse efter § 16 a, 
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stk. 2, i husdyrbrugloven. For andre IE-husdyrbrug skal kravene opfyldes senest 

den 21. februar 2021.  

 

Oplæring af personale 

Det foreslås i § 43, at IE-husdyrbrug forpligtes til at oplære medarbejdere i 

relevante emner som regulering, husdyrgødningshåndtering, reparation og 

vedligeholdelse, beredskab m.v. med henblik på at undgå uheld og utilsigtet 

forurening. Ministeriet vurderer, at der på IE-husdyrbrug sker en relevant 

oplæring af medarbejderne, idet IE-husdyrbrugene har ansvar for at reglerne 

overholdes, og derfor formodes at oplære personalet i fornødent omfang i de regler 

der skal sikre en ansvarlig drift af husdyrbruget.  

 

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab 

Det foreslås i § 44, at husdyrbrugene skal udarbejde en plan for regelmæssig 

kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel med henblik 

på at forebygge uheld. Der skal tilsvarende udarbejdes en beredskabsplan.  

Bestemmelsen vil afløse den gældende § 36, stk. 1, nr. 7 0g 8, hvorefter der stilles 

vilkår om hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftsituationer samt 

indretning og drift med henblik på at forebygge uheld og begrænsning af følgerne 

af uheld.  

 

Fodringskrav 

Der indsættes krav i § 46 om at anvende fodringsteknikker til reduktion af 

kvælstof, der udskilles med husdyrgødningen. Kravet supplerer det gældende krav 

om fodringsteknikker med henblik på at reduktion af fosfor, der udskilles med 

husdyrgødningen. Fodringskravene vil gælde alle IE-husdyrbrug, hvor de efter 

gældende regler alene omfattede skrabekyllinger og slagtesvin. Fodringskravene 

samles i § 46. Ministeriet vurderer, at fodringskravene er overensstemmelse med 

almindelig anvendt fodringspraksis på IE-husdyrbrug. 

 

Energieffektiv belysning 

Kravet i § 47 om anvendelse af energieffektiv belysning gælder ved ændring eller 

udskiftning af eksisterende belysningskilder på IE-husdyrbrug. Ministeriet 

vurderer, at husdyrbrug allerede har fokus på energiforbruget. 

 

Støvreduktion fra staldanlæg 

Det foreslås i § 48, at husdyrbrug forpligtes til at reducere støvforurening fra 

staldanlægget ved anvendelse af en eller flere metoder, som f.eks. behandling af 

afgangsluften eller behandling ved kilden i stalden. Kommunalbestyrelsen skal 

efter de gældende regler i forbindelse med godkendelsen bl.a. vurdere støvgener 

fra husdyrbruget, og i den forbindelse fastsætte de vilkår, der sikrer, at 

husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet. 

 

Indberetning til kommunalbestyrelsen 

Det foreslås i § 50, at husdyrbruget årligt skal indberette en række oplysninger til 

kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for det seneste 

kalenderår har gennemført tilsyn på bedriften. Den årlige indberetning bidrager 

til, at kommunalbestyrelsen kan kontrollere, at emissionerne fra husdyrbruget 

overholder forudsætningerne i godkendelsen. 
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Yderligere beskrivelse af ændringerne 

Ændringernes materielle indhold er nærmere beskrevet i høringsbrevet og 

baggrundsnotatet for BAT-konklusionerne samt udkast til ændring af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der er tilgængelige på Høringsportalen. 

Vurderingen af ændringernes materielle indhold er beskrevet i selve 

screeningsafgørelsen, herunder.  

 

Det bemærkes, at der tidligere er gennemført en strategisk miljøvurdering af 

forslag til ændringer i bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018, der trådte i 

kraft den 1. januar 2019. Denne miljøvurdering har været i offentlig høring i 

perioden 27. oktober til 21. november 2018, og den sammenfattede redegørelse 

samt plandokument og miljørapport kan ses på Miljøportalen. I forbindelse med 

den efterfølgende ændring af den husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, der trådte i 

kraft den 12. juli 2019, er truffet en screeningsafgørelse, der kan ses på 

Miljøportalen. 

 

Screening 

I det følgende foretages en vurdering af, om de forventede ændringer af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udgør en ændring, der antages at kunne få 

væsentlig indvirkning på miljøet, jf. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3.  

 

(1) Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til 

- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og 

andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser 

eller ved tildeling af midler:  

 

Ministeriet vurderer, at foreslåede ændringer af bekendtgørelsen ikke har 

betydning for, i hvilket omfang husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan danne 

grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, 

størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.  

 

 

 I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også 

planer, som indgår i et hierarki: 

 

De foreslåede ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen forventes at 

træde i kraft ved udstedelse af en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, men har 

ikke selvstændig indflydelse på gennemførelsen af andre planer m.v. 

 

 Planen eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, 

specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling 

 

De foreslåede ændringer ændrer ikke på husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 

betydning for integrering af miljøhensyn, herunder med henblik på at fremme 

bæredygtig udvikling. 

 

 Miljøproblemer af relevans for planen eller programmet 

 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens gældende regler om ansøgning og 

godkendelse af IE-husdyrbrug har til formål, at sikre, at der i forbindelse med en 
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afgørelse om etablering, udvidelse eller ændring foretages en vurdering af, om 

husdyrbruget med det ansøgte kan indebære en væsentlig virkning på miljøet i 

forhold til bl.a. jord, grundvand, overfladevand samt støv- og transportgener. For 

IE-husdyrbrug skal kommunalbestyrelsen efter de gældende regler desuden sikre 

sig, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at der anvendes BAT, at 

energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, at der hvis forurening ikke kan 

undgås anvendes den bedste tilgængelige rensningsteknik og at der er truffet de 

nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse 

konsekvenserne heraf. Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund fastsætte 

vilkår, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning 

på miljøet, og i den forbindelse i alle tilfælde fastsætte særlige vilkår for IE-

husdyrbrug, jf. den gældende bekendtgørelses § 36, stk. 1, nr. 7-13.  

 

Ministeriet vurderer, at de konkrete ændringer af bekendtgørelsen, der foreslås og 

som er beskrevet ovenfor og i høringsbrevet, ikke vil ændre det gældende 

beskyttelsesniveau, som gælder for IE-husdyrbrug. Det er således vurderingen, at 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med de foreslåede ændringer fortsat vil sikre, 

at IE-husdyrbrug med de vilkår der fastsættes og som følge af de bindende krav 

ikke vil ændre det gældende beskyttelsesniveau, og således ikke vil kunne medføre 

en væsentlig virkning på miljøet.  

 

 

 Planen eller programmets relevans for gennemførelsen af anden 

miljølovgivning (f.eks.) planer i forbindelse med affaldshåndtering eller 

vandbeskyttelse. 

 

De foreslåede ændringer har ikke betydning for gennemførelse af anden 

miljølovgivning. 

 

(2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der 

navnlig tages hensyn til: 

 

 Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 

 

De foreslåede ændringer omfatter reglerne i § 36 om fastsættelse af vilkår for IE-

husdyrbrug og reglerne i kapitel 17 om særregler for IE-husdyrbrug. 

 

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at de planlagte ændringer ikke vil 

have indvirkning på miljøet. Der henvises til afsnittet ”miljøproblemer af relevans 

for planen eller programmet”, hvor det vurderes, at ændringerne ikke vil have 

indvirkning på miljøet. De foreslåede ændringer vurderes derfor heller ikke at have 

indvirkning på miljøet med hensyn til indvirkningens sandsynlighed, varighed, 

hyppighed og reversibilitet. 

 

  

 Indvirkningens kumulative karakter 

 

Det vurderes, at ændringerne ikke vil have indvirkning på miljøet, jf. afsnittet 

”miljøproblemer af relevans for planen eller programmet” ovenfor. De foreslåede 
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ændringer vurderes derfor heller ikke at have indvirkning på miljøet med hensyn 

til indvirkningens kumulative karakter. 

 

 Indvirkningens grænseoverskridende karakter 

 

Det vurderes, at ændringerne ikke vil have indvirkning på miljøet, jf. afsnittet 

”miljøproblemer af relevans for planen eller programmet” ovenfor. De foreslåede 

ændringer vurderes derfor heller ikke at kunne få indvirkning på miljøet af 

grænseoverskridende karakter. 

 

 Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)  

 

Det vurderes, at ændringerne ikke vil have indvirkning på miljøet, jf. afsnittet 

”miljøproblemer af relevans for planen eller programmet” ovenfor. De foreslåede 

ændringer vurderes derfor heller ikke at kunne få indvirkning på miljøet med 

hensyn til faren for menneskers sundhed og miljøet. 

 

 Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske 

område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)  

 

Som det fremgår af afsnittet ”miljøproblemer af relevans for planen eller 

programmet” ovenfor, vurderes det, at ændringerne ikke vil have indvirkning på 

miljøet. Det er derfor ikke aktuelt at vurdere indvirkningens størrelsesorden og 

rumlige udstrækning.  

 

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge 

af: 

o Særlige karakteristiske naturtræk eller naturarv 

o Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller – grænseværdier og  

o Intensiv arealudnyttelse 

 

Det vurderes, at ændringerne ikke vil have indvirkning på miljøet, jf. afsnittet 

”miljøproblemer af relevans for planen eller programmet” ovenfor. Det gælder 

også i forhold til særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv. De foreslåede 

ændringer vurderes derfor tilsvarende ikke at medføre ændring i mulighederne for 

at overskride miljøkvalitetsnormer- eller grænseværdier eller intensiv 

arealudnyttelse.  

 

- Indvirkningen på områder som har en anerkendt beskyttelsesstatus 

på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 

 

De foreslåede ændringer af bekendtgørelsen ændrer ikke på det fastsatte 

beskyttelsesniveau i forhold til beskyttelsen af ammoniakfølsomme naturtyper, 

herunder beskyttet habitatnatur, der skal iagttages i forbindelse med godkendelse 

af etablering, udvidelse eller ændring af IE-husdyrbrug. Det vurderes, at 

ændringerne i øvrigt ikke vil have indvirkning på miljøet, jf. afsnittet 

”miljøproblemer af relevans for planen eller programmet” ovenfor. Det vurderes 

endvidere, at de foreslåede ændringer ikke vil medføre flere eller færre 

godkendelser af IE-husdyrbrug end efter de gældende regler. 
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De foreslåede ændringer vurderes derfor heller ikke at kunne få indvirkning på 

områder, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, 

fællesskabsplan eller internationalt plan. 

  

 

 

 

 

 


