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Høring af udkast til ændring af lov om husdyrbrug og anven-
delse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra 
erhvervsmæssige dyrehold) 

 

 

Miljøministeriet sender hermed vedlagte udkast til ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af 

gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold) i høring med hen-

blik på høringsparternes afgivelse af eventuelle bemærkninger.  

 

For en nærmere beskrivelse af lovforslagets baggrund og indhold henvises til lovforslagets bemærknin-

ger.  

 

Høringssvar bedes sendt til Miljøministeriet (mim@mim.dk) og med cc til kapie@mim.dk med angi-

velse af journalnummer 2021-914 senest torsdag den 25. august 2022.  

 

Indkomne høringssvar fra eksterne høringsparter samt eventuelt høringssvar fra Datatilsynet vil blive 

offentliggjort og sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Ved afgivelse af høringssvar gives der 

samtidigt samtykke til offentliggørelse af høringssvaret samt afsenderinformationer i form af adresse 

og e-mailoplysninger.  

 

Der kan i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar være behov for at videresende 

disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene indgår personoplysninger, vil disse såle-

des kunne blive videresendt til anden myndighed med henblik på, at denne myndighed forholder sig til 

indholdet. Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på 

baggrund af høringen, og som offentliggøres på høringsportalen efter høringen.  

 

Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 3. oktober 2022, hvorefter de journali-

seres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år. 

 

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samti-

dig offentliggjort på høringsportalen.  

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser og principper for agil erhvervs-

rettet lovgivning  

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget lovforslaget i præhøring. OBR 

har følgende vurdering af forslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  
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OBR bemærker, at lovforslaget giver hjemmel til udstedelse af bekendtgørelser, som indebærer admi-

nistrative konsekvenser for erhvervslivet, jf. at der i lovforslagets: 

 

-          § 35. Miljøministeren kan fastsætte regler om indretning og drift af anlæg med henblik på at re-

ducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Ministeren kan herunder fastsætte 

regler om, hvilke typer anlæg der skal være omfattet, dispensation, metoder for beregning af effekt og 

krav til dokumentation og egenkontrol, som den, der er ansvarlig for anlægget, skal foretage for egen 

regning.  

 

De administrative konsekvenser forventes at består i, at der vil blive stillet krav om logning af oplys-

ninger om hyppig udslusning, samt egenkontrol, og at der vil være omfatte lidt flere end 2000 berørte 

bedrifter.  

 

OBR kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere de samlede administrative konsekvenser for erhvervs-

livet ved ovenstående bemyndigelsesbestemmelser på baggrund af Miljøministeriets oplysninger. 

Dette vil blive vurderet endeligt i forbindelse med udmøntning i bekendtgørelser. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Miljøministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer i lovforslaget.  

 

 

Eventuelle spørgsmål til udkast til lovforslag om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gød-

ning m.v. kan rettes til Katrine Elkjær, kapie@mim.dk.  

 

Med venlig hilsen  

 

Katrine Elkjær 


