Den 4. maj 2017

Notat om udkast til ny brugerbetalingsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om
miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(brugerbetalingsbekendtgørelsen) giver tilsyns- og godkendelsesmyndigheden
hjemmel til at opkræve brugerbetaling i forbindelse med godkendelses-,
tilladelses- og tilsynsarbejde med husdyrbrug.
Brugerbetalingsbekendtgørelsen foreslås ændret således, at anvendelsesområdet
fremover dækker ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og arealer omfattet
af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Der opkræves som hidtil brugerbetaling i det omfang, tilsynet udføres som en del
af basistilsynet med et husdyrbrug, samt når tilsynet giver anledning til en
håndhævelse, eller når dialog sker som en integreret og nødvendig del af
tilsynsarbejdet eller vedrører, hvordan reglerne konkret kan opfyldes.
§ 1 foreslås konsekvensrettet, således at den gamle lov erstattes med lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Derudover foreslås § 1, nr. 3, ændret således, at godkendelsesmyndigheden kan
opkræve brugerbetaling for arbejde med tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug
og anvendelse af gødning m.v. for så vidt angår husdyrbrug med en
ammoniakudledning på mere end 750 kg NH3-N pr. år. § 1, nr. 3, 4 og 5 foreslås
ændret til nr. 4, 5 og 6. § 1, nr. 7, foreslås ændret til tilsyn efter § 81, stk. 2, i
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., når
tilsynsmyndigheden foretager håndhævelser, eller når tilsynsmyndigheden
konstaterer forhold, der giver anledning til en fortsat tilsynsindsats.
§ 2, der fastsætter hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af
brugerbetalingsbekendtgørelsen, foreslås ændret således, at § 2, stk. 1, nr. 2,
udvides, så den henviser til husdyrbrug efter § 16 a og § 16 b i lov om husdyrbrug
og anvendelse af gødning m.v.
§ 2, stk. 2, nr. 3, foreslås ændret således, at bestemmelsen omfatter alle arealer,
der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v. Arealer omfattet af en godkendelse efter § 16 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over
3 dyreenheder, udgår af brugerbetalingsbekendtgørelsen som en konsekvens af, at
bestemmelsen foreslås er ophævet ved ændringen af husdyrbrugloven.
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§ 2, stk. 2, nr. 5, litra a, foreslås ændret fra husdyrbrug over 3 dyreenheder til
erhvervsmæssigt dyrehold, som fremadrettet vil udgøre den nedre grænse for,
hvornår man er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.
§ 3, nr. 3, foreslås ændret til tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v. for så vidt angår husdyrbrug med en
ammoniakudledning på mere end 750 kg NH3-N pr. år. Nr. 3, 4 og 5 foreslås
ændret til nr. 4, 5 og 6. § 1, nr. 7, foreslås ændret til tilsyn efter § 81, stk. 2, i
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., når
tilsynsmyndigheden foretager håndhævelser, eller når tilsynsmyndigheden
konstaterer forhold, der giver anledning til en fortsat tilsynsindsats.
Overgangsbestemmelsen i § 11, stk. 2, foreslås ændret således, at der fortsat kan
opkræves brugerbetaling for tilsynsarbejde udført på arealer omfattet af en
tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 og 12 i bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj
2016 af lov om miljøgodkendelse m.v., der er udført før den 1. august 2017.
Overgangsbestemmelsen i § 11, stk. 3, foreslås ændret således, at der fortsat kan
opkræves brugerbetaling for godkendelses- og tilsynsarbejde for arealer med en
godkendelse efter § 16 i bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for godkendelsesarbejde, der er udført før
den 1. marts 2017 og tilsynsarbejde udført før den 1. august 2017.
Overgangsbestemmelsen i § 11, stk. 4, foreslås ændret således, at der fortsat kan
opkræves brugerbetaling for godkendelsesarbejde udført før den 1. august 2017
vedrørende husdyrbrug, der har en godkendelse efter §§ 11 og 12 i Bekendtgørelse
nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
De eksisterende overgangsbestemmelser i stk. 2 og stk. 3 foreslås ændret til stk. 5
og stk. 6.

2

