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Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af 6 bekendtgørelser om ny
husdyrregulering

1. Indledning
Udkast til ændring af følgende bekendtgørelser har været i høring i perioden fra den 4. maj til den 1. juni 2017:







Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Dele af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), der overføres til
husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Følgende myndigheder og organisationer m.v. har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene:
AgriNord
Bigadan
Biogasbranchen
Biorefining Alliance
Bryggeriforeningen
Bæredygtigt Landbrug
Danace
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Industri
Danske Svineproducenter
Datatilsynet
Finans Danmark
Genanvend Biomasse
HedeDanmark
Hedensted Kommune
Ikast-Brande Kommune
KL
KopenhagenFur
Landbrug & Fødevarer
Odense Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Økologisk landsforening
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Følgende statslige myndigheder har afgivet høringssvar:
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Erhvervsministeriet – Team Effektiv Regulering
Justitsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kulturministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Følgende organisationer m.v. har afgivet høringssvar uden bemærkninger:
Dansk Arbejdsgiverforening
Blandt høringssvarene er der bemærkninger, der går på indholdet af høringsbrevene. I det omfang
bemærkningerne alene vedrører selve høringsbrevet og ikke samtidig en bestemmelse i et
bekendtgørelsesudkast, er bemærkningerne ikke reflekteret i høringsnotatet og bilagene til dette.
Bemærkningerne til henholdsvis husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen,
miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen er behandlet i særskilte bilag til høringsnotatet.
I bekendtgørelserne kan nummereringen af paragraffer og kapitler være ændret som led i tilpasningen efter
høringen. Det gælder navnlig husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I bilagene til høringsnotatet er
høringssvarene fra høringsparterne og bemærkningerne fra Miljøstyrelsen vedrørende de enkelte paragraffer
gengivet efter emner eller i samme rækkefølge som i de endelige bekendtgørelser, bortset fra eventuelle
generelle bemærkninger. Det er angivet i de særskilte høringsnotater, om høringsparternes høringssvar og
Miljøstyrelsens bemærkninger vedrører det paragraf-nummer, der fremgik af høringsudkastet, eller om de
vedrører paragrafnummeret i den endelig version af bekendtgørelsen.

Tværgående bemærkninger
Landbrug & Fødevarer ønsker, at der foretages en evaluering af bekendtgørelserne fra 1. august 2017 til foråret
2018 - med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål og afsøgning af mulighederne for at skabe yderligere
forenkling. Samtidig bør mulighederne for indførelse af bagatelgrænser undersøges.’
Miljøstyrelsens bemærkninger
Miljøstyrelsen vil følge udviklingen meget nøje fra 1. august 2017 og vil i den forbindelse være opmærksom på,
om der vil være områder, hvor reglerne kan videreudvikles med henblik på yderligere forenkling og fleksibilitet.
Der vil i den forbindelse ske en opsamlende evaluering i foråret 2018.
Høringsparternes kommentarer til de enkelte bekendtgørelser og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil fremgår
af de separat udarbejdede høringsnotater til de enkelte bekendtgørelser.
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