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Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ændring af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
 
Screeningsafgørelse 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og ændringer heraf er omfattet af 
miljøvurderingsloven1. Det skal derfor vurderes, om de foreslåede ændringer heraf 
har en sådan karakter, at de udløser krav om miljøvurdering, jf. 
miljøvurderingslovens § 8. 
 
Det foreliggende forslag omfatter en række præciseringer, omformuleringer og 
ændringer af regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som angår 
gennemførelsen af VVM-direktivet i lyset af en åbningsskrivelse fra EU-
Kommissionen. Forslaget indeholder også en præcisering af § 50 om indberetning 
af oplysninger til kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at kommunalbestyrelsen 
modtager indberetninger for de relevante perioder. De foreslåede ændringer 
indebærer ikke en ændring af den gældende retstilstand, ligesom det gældende 
miljøbeskyttelsesniveau fastholdes eller evt. forbedres som følge af mere præcise 
regler.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet vurderer på den baggrund, at forslaget kun 
omhandler mindre ændringer inden for bl.a. landbrug og arealanvendelse, 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, hvortil der henvises. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet vurderer på baggrund af de synspunkter, der følger 
af bilag 1, at ændringerne ikke udløser krav om miljøvurdering efter § 8, stk. 1. 
 
Ministeriet lægger særligt vægt på, at ændringerne har til formål at sikre en mere 
tekstnær implementering af VVM-direktivet samt at sikre, at husdyrreguleringen 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af det 
lovforslag om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. (implementering af VVM-direktivet og ændring af 
myndighedskompetencen for havbrug), som forventes fremsat i Folketingets 
åbningsuge. Ændringen har endvidere til formål at overføre husdyrbruglovens 
regler om høring af offentligheden og berørte myndigheder, om offentliggørelse og 
om tidsfrister til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med henblik på at overføre 
og samle VVM-reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Endelig foreslås en præcisering af § 50, som skal sikre en mere hensigtsmæssig 
formulering af det relevante indberetningskrav, og som skal sikre, at kommunerne 
modtager indberetninger for de relevante perioder.  
 
Som ovenfor nævnt indebærer ændringerne ikke en ændring af gældende 
retstilstand eller af de gældende miljøbeskyttelsesniveau. Forslaget indeholder 
dermed ikke ændringer af husdyrreguleringen, som kan forventes at få væsentlig 
indvirkning på miljøet, hvorfor forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.  
 
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 23. september til den 7. oktober 
2020 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, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og 
Fødevarestyrelsen i forhold til vejledning om godkendelser og tilladelser samt 
gennemførelsen af VVM-direktivet i husdyrregulering. Herudover foretages intern 
høring i Miljø- og Fødevareministeriets departement, da kontorerne for hhv. Natur- 
og Klimatilpasning og Landbrug anses for berørt myndigheder i denne 
sammenhæng. 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger fra de berørte myndigheder.  
 
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 husdyrbrugloven2. 
Der kan derfor klages i henhold til disse regler. 
 
Afgørelse kan 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 
Fødevareklagenævnet3, jf. husdyrbruglovens § 76, stk. 1. 

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
3 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet 
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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 inden den 9. november 2020 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 sagens udfald. Klageberettiget er 
endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 
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 
 
De foreslåede ændringer foretages med henblik på at gennemføre VVM-direktivet i 
lyset af EU-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2019/2221 af 10. oktober 2019 
vedrørende den danske implementering af VVM direktivet i miljøvurderingsloven 
og navnlig ændringen af VVM direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, 
EU-Tidende 2014, nr. 124, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 
1). 
 
EU-Kommissionens åbningsskrivelse var særligt rettet mod implementeringen i 
miljøvurderingsloven og omfatter ikke husdyrreguleringen, som indeholder en 
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selvstændig implementering af VVM-direktivet. EU-Kommissionen kritiserer i 
åbningsskrivelsen bl.a., at enkelte bestemmelser i miljøvurderingsloven ikke 
indeholder en præcis gengivelse af direktivets bestemmelser eller at de indbyrdes 
krydsreferencer i direktivet ikke er gengivet i den danske implementering. 
Kommissionen har også peget på, at implementeringen er manglefuld, selvom de 
manglende oplysninger fremgår af bemærkninger i forslaget til 
miljøvurderingsloven, jf. lovforslag nr. L 147 af 3. marts 2016 om forslag til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Endelig 
har kommissionen peget på, at implementeringen ikke er korrekt, hvilket navnlig 
gælder definitionen af offentlighed i miljøvurderingslovens § 5, nr. 1, og 
høringsbestemmelserne i miljøvurderingslovens §§ 35-38.  
 
Husdyrreguleringen skal forstås og fortolkes i overensstemmelse med 
miljøvurderingsloven. Regeringen ønsker derfor at gennemføre en ændring af 
husdyrreguleringen, der dels skal imødekomme kommissionens kritikpunkter i 
overensstemmelse med Danmarks besvarelse heraf og dels sikre, at 
husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-
direktivet, der følger af miljøvurderingsloven.  
 
Regeringen fremsætter derfor samlelovforslag om ændring af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om 
husdyrbrug og anvendelse af gødningen m.v. (implementering af VVM-direktivet og 
ændring af myndighedskompetencen for havbrug) i Folketingets åbningsuge. 
Lovforslaget indebærer, at husdyrbruglovens regler om høring af offentligheden og 
berørte myndigheder, om offentliggørelse og om tidsfrister, som har til formål at 
implementere VVM-direktivet ophæves med henblik på at overføre og samle VVM-
reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  
 
Ændringerne angår – foruden høring, offentliggørelse og tidsfrister – særligt regler 
om miljøkonsekvensrapport, kommunalbestyrelsens vurdering og begrundelse 
samt grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.  
 
EU-Kommissionens åbningsskrivelse forstås sådan, at der som udgangspunkt skal 
gennemføres en meget tekstnær implementering af VVM-direktivet. Ændringerne i 
bekendtgørelsen er dermed dels udtryk for en sådan tekstnær implementering, dels 
for et ønske om at sikre overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Det er 
ministeriets vurdering, at den ændrede bekendtgørelse viderefører den gældende 
retstilstand, da de nye bestemmelser regelfastsætter bl.a. almindelige 
forvaltningsretlige principper. Det er derfor også ministeriets vurdering, at 
ændringerne ikke er forbundet med miljømæssige konsekvenser, men at 
miljøbeskyttelsen fastholdes på samme niveau som i dag.  
 
De foreslåede ændringer er nærmere beskrevet i høringsbrevet vedr. høring af 
ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der ligeledes er tilgængeligt på 
høringsportalen.dk. 
 
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. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing
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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 enten tilvejebringes inden for bl.a. landbrug og fastlægger rammer 
for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, eller 
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger, 
eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet efter en nærmere 
vurdering. 
 
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) 
De gældende regler i hhv. husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
har som ovenfor nævnt bl.a. til formål at gennemføre VVM-direktivet ift. konkrete 
projekter om intensiv husdyravl.  
 
De foreslåede ændringer har således til formål at imødekomme EU-Kommissionens 
åbningsskrivelse nr. 2019/2221 af 10. oktober 2019 vedrørende den danske 
implementering af VVM direktivet i miljøvurderingsloven, herunder at sikre en 
mere tekstnær implementering. 
 
Ændringerne foretages endvidere for at sikre, at husdyrreguleringen fortsat 
afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af det lovforslag 
om miljøvurderingsloven om ændring af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødningen m.v. (implementering af VVM-direktivet og ændring af 
myndighedskompetencen for havbrug), som forventes fremsat i Folketingets 
åbningsuge.  
 
Derudover har ændringen til formål at overføre husdyrbruglovens regler om høring 
af offentligheden og berørte myndigheder, om offentliggørelse og om tidsfrister til 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med henblik på at overføre og samle VVM-
reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Endelig foreslås en præcisering af § 50, som skal sikre en mere hensigtsmæssig 
formulering af det relevante indberetningskrav, og som skal sikre, at kommunerne 
modtager indberetninger for de relevante perioder.  
 
Det foreslåede ændringer indeholder således præciseringer af de gældende regler, 
ligesom den gældende retstilstand og miljøbeskyttelsesniveau fastholdes.  
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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. 973 af 25. juni 2020 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 bl.a. 
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. 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 er 
nærmere beskrevet i høringsbrev vedr. ændringer af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der ligeledes er tilgængeligt på 
Høringsportalen. 
 
De foreslåede ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter  
 

- Udvidelse af definitionsbestemmelse med hhv. miljøkonsekvensvurdering 
og ansøger (§ 2, nr. 13-14) 

- Præcisering og ændring af regler for udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapport (§ 4 samt bilag 1) 
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- Regler om inddragelse af berørte myndigheder og offentligheden (§§ 59-61) 
til erstatning for husdyrbruglovens § 55, stk. 2-5. 

- Præcisering og omformulering af regler om vurdering og begrundelse (§§ 
62 og 63) 

- Præcisering og ændring af bestemmelse til regel om offentliggørelse af 
informationer og afgørelser (§ 64) 

- Præcisering og omformulering af regel om grænseoverskridende 
indvirkninger på miljøet (§ 65) 

 
De nævnte ændringer foretages med henblik på at gennemføre VVM-direktivet i 
lyset af EU-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2019/2221 af 10. oktober 2019 
vedrørende den danske implementering af VVM direktivet i miljøvurderingsloven 
og navnlig ændringen af VVM direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, 
EU-Tidende 2014, nr. 124, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 
1). 
 
EU-Kommissionens åbningsskrivelse var særligt rettet mod implementeringen i 
miljøvurderingsloven og omfatter ikke husdyrreguleringen, som indeholder en 
selvstændig implementering af VVM-direktivet. EU-Kommissionen kritiserer i 
åbningsskrivelsen bl.a., at enkelte bestemmelser i miljøvurderingsloven ikke 
indeholder en præcis gengivelse af direktivets bestemmelser eller at de indbyrdes 
krydsreferencer i direktivet ikke er gengivet i den danske implementering. 
Kommissionen har også peget på, at implementeringen er manglefuld, selvom de 
manglende oplysninger fremgår af bemærkninger i forslaget til 
miljøvurderingsloven, jf. lovforslag nr. L 147 af 3. marts 2016 om forslag til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Endelig 
har kommissionen peget på, at implementeringen ikke er korrekt, hvilket navnlig 
gælder definitionen af offentlighed i miljøvurderingslovens § 5, nr. 1, og 
høringsbestemmelserne i miljøvurderingslovens §§ 35-38.  
 
Husdyrreguleringen skal forstås og fortolkes i overensstemmelse med 
miljøvurderingsloven. Regeringen ønsker derfor at gennemføre en ændring af 
husdyrreguleringen, der dels skal imødekomme kommissionens kritikpunkter i 
overensstemmelse med Danmarks besvarelse heraf og dels sikre, at 
husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-
direktivet, der følger af miljøvurderingsloven.  
 
Regeringen fremsætter derfor samlelovforslag om ændring af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om 
husdyrbrug og anvendelse af gødningen m.v. (implementering af VVM-direktivet og 
ændring af myndighedskompetencen for havbrug) i Folketingets åbningsuge. 
Lovforslaget indebærer, at husdyrbruglovens regler om høring af offentligheden og 
berørte myndigheder, om offentliggørelse og om tidsfrister, og som har til formål at 
implementere VVM-direktivet ophæves med henblik på at overføre og samle VVM-
reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  
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EU-Kommissionens åbningsskrivelse forstås sådan, at der som udgangspunkt skal 
gennemføres en meget tekstnær implementering af VVM-direktivet. Ændringerne i 
bekendtgørelsen er dermed dels udtryk for en sådan tekstnær implementering, dels 
for et ønske om at sikre overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Det er 
ministeriets vurdering, at den ændrede bekendtgørelse viderefører den gældende 
retstilstand, da de nye bestemmelser regelfastsætter bl.a. almindelige 
forvaltningsretlige principper. Det er derfor også ministeriets vurdering, at 
ændringerne ikke er forbundet med miljømæssige konsekvenser, men at 
miljøbeskyttelsen fastholdes på samme niveau som i dag.  
 
Derudover har ministeriet som opfølgning på den seneste ændring af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som særligt havde til formål at implementere 
BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin, foretaget en mindre 
ændring af § 50. Bestemmelsen fastsætter en pligt for IE-husdyrbrug til årligt at 
indberette en række oplysninger. Bestemmelsen skal medvirke til at opfylde IE-
direktivet og BAT-konklusionernes krav om monitering af emissioner. På baggrund 
af bemærkningerne fra de kommuner, som deltog på ministeriets workshop om 
BAT-konklusioner og implementeringen heraf, tilpasses bestemmelsen med 
henblik på at sikre bestemmelsen virker efter formålet og i øvrigt er hensigtsmæssig.  
 
Derudover foretages der ændring af bestemmelsen i § 55, stk. 3, der omhandler, 
hvornår en afgørelse, tilladelse eller godkendelse, hvori der ikke er fastsat et 
produktionsareal, anses for udnyttet. Bestemmelsen blev ved den seneste ændring 
af bekendtgørelsen ændret ved en fejl, hvorfor bestemmelsen med den foreslåede 
bekendtgørelsesændring tilbageføres til den førgældende ordlyd. Der er således ikke 
tale om indholdsmæssige ændringer. 
Øvrige bemærkninger 
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 
efterfølgende ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 
hhv. den 12. juli 2019 og den 1. januar 2020, 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.  
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• 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, 
miljøkonsekvensrapport, inddragelse af offentligheden, berørte myndigheder og 
berørte stater, offentliggørelse og begrundelse præciseres med henblik på at sikre 
en mere direktivnær implementering, jf. EU-Kommissionens åbningsskrivelse, og 
med henblik på at sikre, at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og 
fortolkning af VVM-direktivet.  
 
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 husdyrbrug. Det er således vurderingen, at 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med de foreslåede ændringer fortsat vil sikre, 
at der gennemføres miljøkonsekvensvurdering i overensstemmelse med VVM-
direktivet. 
 
Herudover bemærker, at kommunalbestyrelsen fortsat skal sikre, at der i 
forbindelse med en 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. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund denne konkrete vurdering 
fastsætte vilkår, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig 
virkning på miljøet. Tilsvarende kan der alene meddeles godkendelse, såfremt det 
gældende beskyttelsesniveauer for ammoniak og lugt overholdes.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at de foreslåede ændringer ikke ændrer den 
gældende retstilstand, og at det gældende beskyttelsesniveau fastholdes. 
Ændringerne vil derfor ikke 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. 
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(2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der 
navnlig tages hensyn til: 
 

• Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 
 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens gældende regler om ansøgning, 
miljøkonsekvensrapport, inddragelse af offentligheden, berørte myndigheder og 
berørte stater, offentliggørelse og begrundelse præciseres med henblik på at sikre 
en mere direktivnær implementering, jf. EU-Kommissionens åbningsskrivelse, og 
med henblik på at sikre, at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og 
fortolkning af VVM-direktivet.  
 
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 
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.  
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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 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 husdyrbrug end efter de 
gældende regler. 
 
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. 
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