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Den 4. maj 2017 
 

Notat om udkast til ny miljøaktivitetsbekendtgørelse 
 

 

 

Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter 

(miljøaktivitetsbekendtgørelsen) indeholder afgrænsningen af, hvornår et 

dyrehold skal betragtes som ikke-erhvervsmæssigt, jf. § 7. Dette har betydning for 

administrationen af husdyrgødningsbekendtgørelsen, idet 

husdyrgødningsbekendtgørelsen finder anvendelse på ejendomme med 

erhvervsmæssigt dyrehold.  

Afgrænsningen af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 
Grænsen for, hvornår et dyrehold anses for erhvervsmæssigt, videreføres som 

udgangspunkt. Dog er det hensigten, at det element af kommunalt skøn i forhold 

til blandede dyrehold og andre dyrearter end de i miljøaktivitetsbekendtgørelsen 

specifikt nævnte, der indgår i den nuværende afgrænsning, vil blive erstattet af en 

fast regel. 

 

Den gældende miljøaktivitetsbekendtgørelses § 7, stk. 2, fastsætter specifikt 

antallet af dyr, der skal til, for at dyreholdet er ikke-erhvervsmæssigt, når det 

består af køer med tilhørende kalve, andet kvæg, heste med tilhørende føl, søer 

med opfedning af slagtesvin, får med lam, geder med kid, høns og voksne hunde 

med hvalpe under 18 uger. Bestemmelsen i stk. 2 præciseres med vægt- og 

aldersgrænser, men videreføres i øvrigt uændret.  

  

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, fastsætter, at dyrehold af en størrelse 

svarende til dyreholdene i § 7, stk. 2, er ikke-erhvervsmæssigt. Det fremgår af den 

gældende bestemmelse i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 3, at 

kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering kan afgøre, om et blandet 

dyrehold er erhvervsmæssigt. Begge bestemmelser forudsætter et kommunalt skøn 

og vil ikke blive videreført.  

 

I stedet foreslås der en regel om, at et dyrehold, som består af andre dyretyper end 

de direkte nævnte, som f.eks. pelsdyr, kaniner, hjorte eller strudse, også vil være et 

ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvis dyreholdets samlede produktionsareal på 

ejendommen ikke overstiger på 25 m2.  

 

For så vidt angår blandede dyrehold skal disse ikke anses for erhvervsmæssige, 

hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 

pct. 

 

Eksempelvis vil et dyrehold bestående af 2 årsheste med tilhørende føl udgøre 50 

pct. af dyretypen efter nr. 2, litra c (4 årsheste med føl). Kaniner på et 

produktionsareal, der ikke overstiger 12,5 m2, udgør 50 pct. af ”andre dyretyper” 

efter nr. 2, litra h (produktionsarealet må ikke overstige 25 m2). Dyreholdet 
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overstiger ikke tilsammen 100 pct. og er dermed efter forslaget ikke-

erhvervsmæssigt. 

 
Øvrige ændringer 
Som led i harmonisering med § 56, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af 

gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017, foreslås det i 

miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, 2. pkt., at perioden for høring af naboer 

forud kommunens afgørelse om dispensation fra forbuddet mod hønse- eller 

hundehold i byzone m.v. ændres fra 3 til 2 uger. 

 

Bekendtgørelsens indledning, § 3, stk. 3, nr. 4-5, § 8, stk. 2-3, § 23 og § 25: 

Bekendtgørelses indledning ændres som konsekvens af den seneste nye 

lovbekendtgørelse af miljøbeskyttelsesloven. 

 

Bekendtgørelsens § 3, stk. 3, nr. 4 og 5, samt § 23 ændres som konsekvens af 

Miljø- og Fødevareklagenævnet som den nye kompetente klageinstans på 

miljøområdet. 

 

Bekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1-3, samt stk. 3, ændres med hensyn til en 

ensartet anvendelse af myndighedsbegrebet ”kommunalbestyrelsen”, sprog samt 

lovteknik.  

 

Bekendtgørelsens kapitel 12 bliver et selvstændigt kapitel for kun 

straffebestemmelser, mens bekendtgørelsens kapitel 13 bliver et nyt selvstændigt 

kapitel for ikrafttrædelses- og overgangsregler.  

 

Under sidstnævnte kapitel ændres § 25, stk. 1 og 2, for ikrafttrædelse og ophævelse 

som konsekvens af den nye udstedelse, mens overgangsreglerne i § 25, stk. 3-5, er 

modelleret efter overgangsreglerne i andre bekendtgørelser på 

miljøbeskyttelsesområdet.  

 

Herunder henvises i § 25, stk. 5, til ”andre tidligere bekendtgørelse med 

tilsvarende regulering”.  Dette afløser de specifikke henvisninger til sådanne 

bekendtgørelser i § 26, stk. 1, nr. 1-3, i gældende miljøaktivitetsbekendtgørelse, nr. 

467 af 23. maj 2016.            

 

§ 26 ophæves som konsekvens. 

 

 
 


