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Høring over udkast til ændringer i bekendtgørelse om 
brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om 
miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. (konsekvensrettelser som følge af 
bekendtgørelse om anvendelse af gødning) 
 

 

 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i bekendtgørelse om 

brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov 

om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen) i 

offentlig høring. 

 

Anledningen til de foreslåede ændringer er opdelingen af bekendtgørelse om 

miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning i to 

selvstændige bekendtgørelser: bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og 

om opbevaring af gødning og bekendtgørelse om anvendelse af gødning. De 

foreslåede ændringer i brugerbetalingsbekendtgørelsen består i, at henvisninger til 

bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning i § 2, 

stk. 1, nr. 3, og i bilag 2, opdateres, således at der fremover henvises til 

bekendtgørelse om anvendelse af gødning.  

 

De foreslåede ændringer indebærer ikke en ændring af retstilstanden vedrørende 

brugerbetaling. Der er udelukkende tale om konsekvensrettelser, som har til formål 

at opretholde retstilstanden vedrørende brugerbetaling for tilsyn med de arealer, 

der i dag er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om 

opbevaring og anvendelse af gødning, og som fremadrettet omfattes af 

bekendtgørelse om anvendelse af gødning. 
 

Høringssvar bedes senest den 28. juni 2021 sendt til Miljøstyrelsen på e-

mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-2020-11655 i 

emnefeltet, og med kopi til sanfi@mst.dk.  

 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at høringssvar fra andre end statslige 

myndigheder offentliggøres på høringsportalen, og at man ved afgivelse af 

høringssvar giver samtykke til, at svaret, herunder afsenders navn, tlf. nummer og 

mailadresse, offentliggøres på Høringsportalen efterfølgende. Du kan læse mere om 

Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-

persondatapolitik/hoeringer/. 
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Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsens udkast kan rettes til: 

 AC-fuldmægtig Sandra Fisker, sanfi@mst.dk, 2482 0922 

 AC-tekniker Ninna Johnsen, nijoh@mst.dk, 24 23 75 02 

 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af 

høringslisten, som er lagt på Høringsportalen. 

 

Høringsmaterialet er samtidig offentliggjort på høringsportalen.dk. 

 

Der henvises i øvrigt til høringsmateriale vedrørende: 

 bekendtgørelse om anvendelse af gødning: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65085  

 bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af 

gødning: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65068 

 

Bekendtgørelsens hovedelementer er nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Med venlig hilsen  

Sandra Fisker 
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1. Baggrund 
Ved kongelig resolution af 19. november 2020 er Miljø- og Fødevareministeriet 

blevet delt i to selvstændige ministerier. Som følger deraf bliver reglerne i 

bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af 

gødning delt op i to nye selvstændige bekendtgørelser, der for hvert ministerressort 

viderefører de relevante dele af bekendtgørelsen.  

 

Med udstedelsen af de nye bekendtgørelser udgår arealregulering af bekendtgørelse 

om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning 

(tidligere kaldt ”bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v.”).  Arealreguleringen videreføres i en ny bekendtgørelse: 

bekendtgørelse om anvendelse af gødning.  

 

Af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, fremgår det, at 

bekendtgørelsen omfatter følgende: ”Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om 

erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.”  

 

For at opretholde retstilstanden vedrørende brugerbetaling for tilsyn med de 

arealer, der i dag er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og 

om opbevaring og anvendelse af gødning, er det således nødvendigt at opdatere 

henvisninger i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, og i bilag 2. 

 
2. De foreslåede konsekvensrettelser 

§ 2, stk. 1, nr. 3 

Det følger af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, at bekendtgørelsen 

omfatter ”Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.” Som følge af, at arealreglerne udgår af 

bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af 

gødning og videreføres i bekendtgørelse om anvendelse af gødning, foreslås det at 

opdatere henvisningen således, at bestemmelsen får følgende ordlyd: ”3) Arealer, 

der er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af gødning”. 

 

Bilag 2, afsnit 2 

Af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 2, fremgår det, at for tilsyn med 

overholdelse af pligten til at etablere foranstaltninger til at imødegå, at jord under 

normale vejrforhold eroderer til vandmiljøet efter bekendtgørelse om 

erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., skal der alene opkræves 

brugerbetaling, når tilsynsmyndigheden foretager håndhævelser, eller når 

tilsynsmyndigheden konstaterer forhold, der giver anledning til en fortsat 

tilsynsindsats.  

 

Da reglerne om erosion af jord til vandmiljøet udgår af bekendtgørelse om 

miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, og 

videreføres i bekendtgørelse om anvendelse af gødning, foreslås det, at 

bestemmelsens ordlyd opdateres, så det fremgår: ”Der skal alene opkræves 

brugerbetaling for tilsyn efter bekendtgørelse om anvendelse af gødning med 

overholdelse af pligten til at etablere foranstaltninger til at imødegå, at jord under 

normale vejrforhold eroderer til vandmiljøet, når tilsynsmyndigheden foretager 
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håndhævelser, eller når tilsynsmyndigheden konstaterer forhold, der giver 

anledning til en fortsat tilsynsindsats.” 

 

Ligeledes foreslås det, at henvisningen til bekendtgørelse om miljøregulering af 

dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning i 

brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 2.2, opdateres. 
 
3. Ikrafttræden 
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. august 2021. 
 
4. Forholdet til EU-retten 

Med de foreslåede konsekvensrettelser i bekendtgørelsen implementeres ikke ny 

erhvervsrettet EU-regulering. 

 
5. Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Det vurderes, at de foreslåede ændringer af brugerbetalingsbekendtgørelsen ikke 

har økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Miljøstyrelsen henviser til, at ændringerne har til formål at opretholde 

retstilstanden vedrørende brugerbetaling. Ændringerne indebærer ikke en ændring 

af den eksisterende retstilstand. 

 

Miljøstyrelsen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at det ikke er relevant 

at sende udkast til ændringer af bekendtgørelsen i præhøring i Erhvervsstyrelsens 

Team Effektiv Regulering (TER). Miljøstyrelsen har tilsvarende vurderet, at 

principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de foreslåede 

ændringer. 

 
6. Miljømæssige konsekvenser 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen, herunder de foreslåede 

ændringer, ikke er omfattet kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven. 

 


