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Miljøteknologi 

J.nr. MST-225-00008 

Ref. EVNST 

Den 6. april 2018 

 

Til høringsparterne   

   

  

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om delegering af 
kompetence til kommunalbestyrelsen ifm. godkendelse og 
attestering af anlæg til forbrænding af husdyrgødning samt 
regler om brugerbetaling 
 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om delegering af 

kompetence til kommunalbestyrelsen ifm. godkendelse og attestering af anlæg til 

forbrænding af husdyrgødning i henhold til kommissionens forordninger (EU) nr. 

1069/2009, gennemført ved forordning (EU) nr. 142/2011 som ændret ved 

forordningerne (EU) nr. 592/2014 og (EU) og nr. 2017/1262, samt regler om 

brugerbetaling 

 

Høringen gennemføres i perioden 6. april - 30. april 2018 kl. 10.00.  

 

Baggrund 

I forordning (EU) nr. 142/2011 (gennemførelsesforordningen til forordning om 

animalske biprodukter) med efterfølgende ændringer er der fastsat regler om 

fyringsanlæg, der forbrænder husdyrgødning.  

 

Forordningens regler omfatter både regler om miljøbeskyttelse og regler om 

dyresundhed. Fødevarestyrelsen er den kompetente myndighed i forhold til regler 

om dyresundhed, og dette er derfor ikke omhandlet i bekendtgørelsen. 

 

I den nye bekendtgørelse delegeres myndighedskompetencen vedrørende 

godkendelse og attestering af overholdelse af forordningens regler om 

miljøbeskyttelse til kommunerne. Selve forordningens bestemmelser er 

umiddelbart og direkte gældende i Danmark. 

 

Bekendtgørelsen fastsætter samtidig regler om brugerbetaling for kommunernes 

opgaver. Brugerbetalingen er fastsat på niveau med, hvad der gælder for øvrige 

miljøgodkendelser i brugerbetalingsbekendtgørelsen. 

 

Miljøstyrelsen vil i forlængelse af udstedelsen af bekendtgørelsen udarbejde 

vejledende materiale om reglerne. 

 

Bestemmelserne i den nye bekendtgørelse 
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§ 1 fastsætter, hvilke brændingsanlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen, jf. 

forordningens regler. 

 

I § 2 fastsættes, at kommunalbestyrelsen er kompetent myndighed i forhold til 

forordningens regler om miljøbeskyttelse. 

 

I § 3 fastsættes delvis brugerbetaling for de opgaver, som kommunen udfører i 

forbindelse med ansøgning om godkendelse af brændingsanlæg og efterfølgende 

tilsyn hermed. Brugerbetalingen er fastsat i lighed med, hvad virksomhederne 

kender for øvrige miljøgodkendelser jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen
1
. 

 

I bilag 1 angives kommunalbestyrelsens opgaver vedrørende godkendelse og 

attestering af dokumentation i henhold til forordningens regler om 

miljøbeskyttelse.  

 

Bilag 2 vedrører takster og nærmere regler for brugerbetaling. 

 

Frist for bemærkninger 

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til 

bekendtgørelse senest den 30. april 2018 kl. 10.00. Senere indkomne 

høringssvar vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Høringssvar skal sendes til mst@mst.dk og gerne med Cc til chste@mst.dk.  

I høringssvar angives i e-mailens emnefelt: 

’Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om delegering af opgaver til kommunen 

og om brugerbetaling i forbindelse med godkendelse af anlæg der brænder 

husdyrgødning, jr. nr. MST-225-00008’. 

 

Miljøstyrelsen beder høringsparter, som ønsker at give høringssvar om, at de ikke 

har bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet om at angive dette i emnefeltet 

sammen med ovenstående. 

 

Eventuelle spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Charlotte von Hessberg, 

chste@mst.dk eller Eva Stejn Nissen, evnst@mst.dk.  

 

Offentliggørelse på høringsportalen 

Nærværende udkast til ny bekendtgørelse offentliggøres på høringsportalen – 

www.hoeringsportalen.dk 

 

De modtagne høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter vil blive 

offentliggjort på høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykker 

høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, mailadresse og navn 

offentliggøres på høringsportalen efter endt høring. 

 

Bekendtgørelsesudkastet er udover offentliggørelsen på høringsportalen sendt i 

høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

 

                                                             
1
 Bekendtgørelse nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn 

efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 

mailto:chste@mst.dk


 

 

3 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Eva Stejn Nissen 

evnst@mst.dk 

 


