Den 4. maj 2017

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen
Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny
husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25. april 2017 endvidere været
gennemført en høring af andre ændringer af bekendtgørelsen, som ikke vedrører
ny husdyrregulering. Ændringerne som følge af begge høringer vil blive
indarbejdet i den endelige miljøtilsynsbekendtgørelse, der vil blive udstedt som en
ny hovedbekendtgørelse.
Som følge af ny husdyrregulering foreslås der en række ændringer af
bekendtgørelsen. Overordnet set er der tale om:
 at det regelmæssige tilsyn (basis- og prioriterede tilsyn) fremadrettet alene
vil omfatte anlægget
 at udbringningsarealerne som udgangspunkt alene vil være omfattet af
reaktivt tilsyn med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelse om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
 at eksisterende husdyrbrug, som er omfattet af en tilladelse eller
godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
fortsat vil være omfattet af regelmæssigt tilsyn i forhold til anlægget indtil
de måtte få en tilladelse eller godkendelse efter den ændrede
husdyrbruglov (§§ 16 a eller 16 b), hvorefter de overgår til regelmæssigt
tilsyn for den pågældende kategori
 at eksisterende husdyrbrug over 3 dyreenheder, som er omfattet af
regelmæssigt tilsyn, fra den 1. august 2017 fortsat vil være det, indtil de
måtte overgå til ny regulering ved anmeldelse af en ændring eller
udvidelse
 at arealer med en godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug udgår af tilsynsbekendtgørelsen
I det følgende gennemgås ændringerne nærmere, idet der skelnes imellem tilsyn
med anlæg eller med arealer.
1. Nye regler om tilsyn med anlæg
Husdyrbrug og anlæg omfattet af tilsynet
Med de foreslåede ændringer tilsigtes det i videst muligt omfang at videreføre
gældende ret på tilsynsområdet. Det regelmæssige tilsyn ændres dog således, at
det fremadrettet alene vil omfatte tilsyn på husdyrbrugenes anlæg, idet
arealtilsynet bliver ændret til et reaktivt tilsyn, se herom nedenfor.
Efter gældende ret omfatter tilsynsbekendtgørelsens regler om regelmæssigt tilsyn
(basis- og prioriterede tilsyn) husdyrbrug over 3 dyreenheder. Der er forskellige
tilsynsfrekvenser alt efter, om husdyrbruget er over de 3 DE, men under
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tilladelsesgrænsen, eller om husdyrbruget er omfattet af den hidtil gældende lovs §
10, § 11 eller § 12, herunder om der er tale om et IE-husdyrbrug.
Såfremt et eksisterende husdyrbrug ikke ændres eller udvides, forbliver
husdyrbruget omfattet af hidtil gældende tilsynsregel herunder gældende
tilsynsfrekvenser, se herom nedenfor.
Ved udvidelse eller ændring kan husdyrbruget eller anlægget blive omfattet af
forskellige tilsynsregler alt efter størrelsen. Hvis der er tale om en ejendom med
erhvervsmæssigt dyrehold, jf. definitionen heraf i miljøaktivitetsbekendtgørelsen,
vil den kunne blive omfattet af det nye krav om tilladelse, såfremt husdyrbruget
ved en ændring eller udvidelse efter 1. august 2017 overskrider tærsklerne for
tilladelse (som hovedregel et produktionsareal på 100 m2). I givet fald skal der i
forbindelse med ændringen eller udvidelsen ansøges om en tilladelse, og
husdyrbruget vil efterfølgende være omfattet af det regelmæssige tilsyn.
Hvis tærsklen ikke overskrides, bliver den ikke omfattet af det regelmæssige tilsyn,
der fremover kun vil omfatte husdyrbrug med en tilladelse eller godkendelse efter
husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Dog foreslås der en ændring i
husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorefter sådanne ejendomme vil være omfattet
af et tilsyn, som skal foretages hvert 6. år, hvor reglerne i
husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5 om opbevaring af fast husdyrgødning
og bundfald påses overholdt.
Når eksisterende husdyrbrug med en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ændres eller udvides, vil de overgå til
de nye regler. De vil herved blive omfattet af reglerne om regelmæssigt tilsyn
svarende til, om de bliver tilladt efter § 16 b eller godkendt efter § 16 a med den
deraf følgende konsekvens for tilsynsfrekvens m.v., se herom nedenfor.
Tilsynsfrekvenser
Eksisterende husdyrbrug over 3 DE, men under tilladelsesgrænsen, eller
husdyrbrug med en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug forbliver på den gældende frekvens, indtil de
ændres eller udvides, hvorved de vil overgå til de nye regler.
Den mere emissionsbaserede regulering efter lovændringen medfører, at der sker
nogle forskydninger i virksomhedskategorierne, som afspejles i tilsynsfrekvensen.
Kategori 1 omfatter de husdyrbrug, som får en godkendelse efter den nye § 16 a
eller en tilladelse efter den nye § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v., og som har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr.
år. Tilsynsfrekvensen for disse husdyrbrug er hvert 1.-3. år. Kategori 2 omfatter de
husdyrbrug som får en tilladelse efter § 16 b, men har en ammoniakemission på
mindre end 750 kg NH3-N pr. år. Endvidere omfatter kategori 2 ejendomme med
erhvervsmæssigt dyrehold, som er omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august
2017. Tilsynsfrekvensen i kategori 2 er hvert 1.-6. år.
Tilsynets indhold
Indholdsmæssigt vil anlægstilsynet som hidtil omfatte kravene til anlæggets
placering, indretning og drift mv., samt kravene i tilladelser og godkendelser, jf.
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især husdyrbrugloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen og
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Anlægstilsynet vil dog som noget nyt omfatte de foreslåede anvendelsesregler for
husdyrgødning fra smågrise, der er tildelt receptpligtig medicinsk zink, idet disse
er så tæt forbundet med produktionen af smågrise, at de i tilsynsøjemed foreslås
behandlet som et anlægsspørgsmål og tilset i forbindelse med basistilsynet med
smågriseproducentens anlæg. Eksempelvis vil den foreslåede bestemmelse om
påbud om kalkning forud for udbringning af husdyrgødning fra smågrise på
arealer på egen bedrift med JB-nr. 1-4, hvor reaktionstallet for disse marker er
lavere end 6,0, alene være relevant for den særlige type af husdyrbrug, der udgøres
af producenter af smågrise, og vil omvendt aldrig kunne være relevant for en
jordbrugsvirksomhed, der ikke samtidig er et husdyrbrug. Forslaget om at
basistilsynet med husdyrbrug med produktion af smågrise, der tildeles
receptpligtig medicinsk zink, skal omfatte overholdelse af de regler i
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der
er rettet mod husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig
medicinsk zink, skal ses på denne baggrund.
2. Nye regler om tilsyn med arealer
Udbringningsarealerne omfattes ikke af det regelmæssige tilsyn, men vil være
omfattet af reaktivt tilsyn med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelse om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Fra den 1. august 2017 vil
der således alene blive ført et reaktivt tilsyn med alle udbringningsarealer, uanset
om de tilhører et husdyrbrug eller ej. Det vil sige, at kommunen fører tilsyn ved
mistanke om ulovlige forhold, eksempelvis på foranledning af en klage fra en nabo.
Derudover skal kommunen i et passende omfang ved relevante vejrforhold påse
overholdelsen af reglerne om fosforerosion efter reglerne herom i bekendtgørelse
om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
3. Ændringer af de enkelte bestemmelser
§ 1, stk. 2, nr. 4, foreslås ændret til ”erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1.
august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn”, som dermed vil omfatte
husdyrbrug over 3 dyreenheder op til tilladelsesgrænsen i § 10 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, indtil de evt. overgår til ny regulering.
§ 1, stk. 2, nr. 5, hvorefter der skal føres tilsyn med arealer, der er godkendt efter
den nu ophævede § 16 i husdyrbrugloven, ophæves som konsekvens af, at § 16 i lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ophævet.
§ 2, stk. 1, nr. 3, som fastslår hvilke virksomheder, der hører til hhv. kategori 1 og
kategori 2 foreslås ændret således, at husdyrbrug med en godkendelse efter den
nye § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og husdyrbrug med
en tilladelse efter den nye § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
m.v., som har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år hører til i
kategori 1 og således vil have en tilsynsfrekvens på 1.-3. år. Mens de husdyrbrug
der har en tilladelse efter § 16 b, som har en ammoniakemission på maksimalt 750
kg NH3-N pr. år, sammen med de resterende virksomheder og husdyrbrug, der er
omfattet af § 1, stk. 2, vil udgøre kategori 2 og dermed have en tilsynsfrekvens på
1.-6. år.
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§ 2, stk. 1, nr. 5, foreslås ændret således, at basistilsyn på husdyrbrug m.v., også
omfatter tilsyn med overholdelse af reglerne om zink i bekendtgørelse om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Denne ændring af
basistilsynet omfatter alle husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, i
tilsynsbekendtgørelsen.
§ 18, stk. 1, foreslås ændret således, at tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal
sørge for at afgive og løbende opdatere oplysningerne oplistet i stk. 1-3, for de
virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 2.
Bilag 1 til tilsynsbekendtgørelsen vedrører den miljørisikovurdering, som
tilsynsmyndigheden skal gennemføre som en screening af alle virksomheder og
husdyrbrug m.v. Miljørisikovurderingen skal gennemføres ved anvendelse af de
parametre, der fremgår af bilag 1 punkt A, B, C, D og E. Hver paramenter består af
tre delparametre, der er opdelt, så delparameteren med den laveste score (score 1)
er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed for, at der sker
forurening eller konsekvens af en potentiel miljøforurening. Parametrene scores
med 1, 3 eller 5.
Afsnit D i bilag 1, foreslås ændret således, at husdyrbrug m.v., som har en tilladelse
efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og som har en
samlet ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år, ejendomme med
erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af
regelmæssigt tilsyn efter reglerne i denne bekendtgørelse eller husdyrbrug med en
tilladelse efter § 10 i de tidligere gældende regler i lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v. med højst 75 dyreenheder, vil score den laveste score 1.
Husdyrbrug som har en tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. og som har en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N
pr. år eller husdyrbrug med en godkendelse efter de tidligere gældende regler i §§
11 eller 12 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med mere end 75
dyreenheder, og højst 250 dyreenheder vil score 3
Husdyrbrug omfattet af § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
eller husdyrbrug med en godkendelse efter § 12 i lov om husdyrbrug og anvendelse
af gødning m.v. med mere end 250 dyreenheder vil få den højeste score 5.
Bilag 2, som vedrører tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., der
er omfattet af tilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, foreslås ændret således, at de
eksisterende kategorier udvides med de tilsvarende nye kategorier i lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
De nye henvisninger til IE brug i § 16 a, stk. 2, nr. 1-3 tilføjes i felt 2-4. Felt 7, som
angiver kategori 1b, vil bestå af husdyrbrug, som ikke er IE brug, men som er
godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse, undtagen
husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af
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gødning m.v., og som har en samlet ammoniakemission på maksimalt 750 kg
NH3-N pr. år.
Felt 11 foreslås ændret til husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 16 b i lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og som har en ammoniakemission på
maksimalt 750 kg NH3-N pr. år, og ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold,
som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn i denne
bekendtgørelse, og som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt 7. Felt 12 udgår, da dette
omfattede arealer, der var godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Bilag 3, som er en oversigt over de grupper, som er omfattet af reglerne i §§ 14, 15
og 18 i bekendtgørelsen om afgivelse af oplysninger, foreslås ændret på samme
måde, som bilag 2. Dog med den tilføjelse, at felt 16 ændres fra ”dyrehold” til”
landbrug, som ikke er omfattet af felterne 2-4, 7 og 11, men som er omfattet af
bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om
miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.”
Angående tidligere høring af bekendtgørelsen i 2017
Det bemærkes, at udkastets § 3, stk. 1, nr. 4, § 11, stk. 3, § 12, stk. 5, § 14, stk. 1, nr.
8, § 20, stk. 6, og § 22 indeholder udkast til ændringer, som har været i høring fra
den 21. marts til den 25. april 2017. Da høringsfristen er udløbet, skal der ikke
indsendes høringssvar til disse ændringer.
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