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Screening af forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 

2017 om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug m.v. 

 

 

Indledning 

Det følger af § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, i miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 

af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), at der bl.a. skal 

gennemføres en miljøvurdering, når en myndighed udarbejder en plan eller et program, eller foretager 

ændringer deri, hvis planen eller programmet tilvejebringes inden for landbrug og vandforvaltning og 

fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, eller 

hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde 

under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.  

 

Kravet om miljøvurdering gælder dog kun, hvis planen kan forventes at få væsentlig indvirkning på 

miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2. Til brug for denne vurdering (screening) skal der 

tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, det vil sige planens karakteristika og ken-

detegn ved indvirkning og det område, der kan blive berørt, jf. miljøvurderingslovens § 10.  

 

I den følgende foretages en screening af udkast til ændringer af bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 

om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug m.v. (i det følgende benævnt husdyrgodkendelsesbekendt-

gørelsen). 

 

For en uddybning af alle ændringer og præciseringer i bekendtgørelsen henvises til udkast til ændring 

af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og det tilhørende høringsbrev, der er offentliggjort på hørings-

portalen. Hvad angår den strategiske miljøvurdering af den nu gældende husdyrgodkendelsesbekendt-

gørelse henvises til den sammenfattende redegørelse samt plandokument og miljørapport, der ligele-

des kan ses på Høringsportalen.  

 

Screening 

I det følgende foretages en vurdering af om ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udgør 

en ændring, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. kriterierne i miljøvurderings-

lovens bilag 3. 

  

(1) Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 

- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter 

med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler: 

 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen har ikke betydning for, hvilke projekter og andre 

aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler, 

som bekendtgørelsen danner grundlag for, idet der med forslagene alene foretages rettelser af fejl, 

mindre justeringer og ændringer. Bekendtgørelsen ligger på de pågældende områder i alt væsentligt 
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indenfor rammerne af den SMV, der er foretaget i tilknytning til den gældende bekendtgørelse, og de 

indholdsmæssige ændringer har meget beskedne konsekvenser.  

 

- i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et 

hierarki: 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ændrer ikke på i hvilket omfang, bekendtgørel-

sen har betydning for andre planer, herunder planer som indgår i et hierarki. 

 

- planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at 

fremme bæredygtig udvikling: 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ændrer ikke på bekendtgørelsens betydning for 

integrering af miljøhensyn, herunder med henblik på fremme af bæredygtig udvikling. 

 

- miljøproblemer af relevans for planen eller programmet: 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen har ikke betydning for miljøproblemer, idet der 

med forslagene alene foretages rettelser af fejl, mindre justeringer og ændringer, hvorved bekendtgø-

relsen på de pågældende områder i alt væsentligt ligger indenfor rammerne af den SMV, der er foreta-

get i tilknytning til den gældende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen ligger på de pågældende områder i 

alt væsentligt indenfor rammerne af den SMV, der er foretaget i tilknytning til den gældende bekendt-

gørelse, og de indholdsmæssige ændringer har meget beskedne konsekvenser.  

 

- planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i 

forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse): 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen har ikke betydning for gennemførelse af anden 

miljølovgivning. 

 

(2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn 

til: 

- indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet: 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter, ud over præciseringer og fejlrettelser,  

a) Hunde og katte udelades af godkendelsesordningen, således at de som hidtil i praksis regule-

res efter reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

b) Husdyrbrugloven og reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vil som efter hidtidig 

praksis ikke finde anvendelse på butikker med almindelig dyrehandel, zoologiske haver, dyre-

parker, dyrehospitaler mv. svarende til undtagelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

c) Tilføjelse af en definition på offentligheden,  

d) Indsættelse af en bagatelgrænse for deposition af ammoniak ved anmeldelse om skift af dyre-

typer, staldsystemer og miljøteknologi, 

e) tilføjelse af krav om opbevaring af dokumentation for anvendte fodringsteknikker for IE-

husdyrbrug,  

f) Tilføjelse af straffebestemmelser for overtrædelse af bekendtgørelsens umiddelbart gældende 

krav, og  

g) Indsættelse i tabel 5 af gældende BAT-krav for ammoniakemission for eksisterende staldafsnit 

i IE-husdyrbrug med konsumægshøner, der skal anvendes i forbindelse med revurdering, jf. 

gældende BAT-konklusion.  

 

Ad a og b. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at ændringerne i afgrænsningen af anven-

delsesområdet, jf. punkt a-b, ikke har betydning for indvirkningen på miljøet med hensyn til sandsyn-

lighed, varighed, hyppighed og reversibilitet, idet der i praksis ikke ændres på reguleringen af miljø-

hensynene. 
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Ad c. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at tilføjelsen af en definition på offentligheden, 

jf. punkt b, ikke har betydning for indvirkningen på miljøet med hensyn til sandsynlighed, varighed, 

hyppighed og reversibilitet. 

 

Ad d. Indsættelse af en bagatelgrænse for deposition af ammoniak på kategori 3-natur som afgræns-

ning af, hvornår anmeldelsesordningen i § 18 kan anvendes (i stedet for en eventuel ansøgning om 

tilladelse eller godkendelse) gør det administrativt enklere at vurdere, om ændringerne kan ske ved 

anmeldelse. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at bagatelgrænsen, jf. punkt d, har meget 

beskeden betydning for miljøet med hensyn til sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. 

 

Ad e.  Der er i punkt e tale om administrative ændringer, der gør det klart, hvordan det skal dokumen-

teres, at krav om fodringsteknik for IE-husdyrbrug er opfyldt. Det er Miljø- og Fødevareministeriets 

vurdering, at disse ændringer ikke har betydning for indvirkningen på miljøet med hensyn til sandsyn-

lighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. 

 

Ad f. Der er tale om administrative ændringer, der forenkler håndhævelse af reglerne. Det er Miljø- og 

Fødevareministeriets vurdering, at disse ændringer ikke i sig selv har betydning for indvirkningen på 

miljøet med hensyn til sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. 

 

Ad g. De gældende BAT-krav for den maksimale ammoniakemission fra eksisterende staldafsnit for 

konsumægshøner, der finder anvendelse ved godkendelse eller revurdering af IE-husdyrbrug med 

konsumægshøner, følger af den gældende BAT-konklusion. Emissionskravene var ved en fejl ikke ind-

sat i bilag 3, tabel 5. Denne fejl rettes. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at disse æn-

dringer ikke i sig selv har betydning for indvirkningen på miljøet med hensyn til sandsynlighed, varig-

hed, hyppighed og reversibilitet, idet det ved den tidligere SMV af husdyrgodkendelsesbekendtgørel-

sen var forudsat, at disse krav var gældende. 

  

- indvirkningens kumulative karakter: 

 

De ændringer, der er beskrevet under ”indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversi-

bilitet”, punkt a-g, vurderes ikke at have indvirkning på miljøet med hensyn til indvirkningens kumu-

lative karakter.  

 

- indvirkningens grænseoverskridende karakter: 

Ved ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen tilføjes i § 59 en præcisering af, at miljø- og 

fødevareministeren skal foranledige, at oplysninger fra en anden stat om, at der er truffet afgørelse om 

et konkret projekt, hvor offentligheden i Danmark har haft lejlighed til at udtale sig, offentliggøres. 

Præciseringen udgør derfor ikke en ændring, der kan få indvirkning på miljøet med hensyn til indvirk-

ningens grænseoverskridende karakter.  

 

- faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker): 

Ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser, der kan have 

betydning for indvirkningen på miljøet med hensyn til faren for menneskers sundhed og miljøet.  

 

-indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af 

den befolkning, som kan blive berørt): 

Som det fremgår af beskrivelsen under ”indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og rever-

sibilitet”, punkt a-g, har ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ingen eller meget be-

grænsede virkninger på miljøet. 
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- værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af 

- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 

- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller –grænseværdier og 

- Intensiv arealudnyttelse: 

Som det fremgår af beskrivelsen under ”indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og rever-

sibilitet”, punkt a-g, har ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ingen eller meget be-

grænsede virkninger på miljøet herunder i forhold til karakteristiske naturtræk eller kulturarv, miljø-

kvalitetsnormer eller –grænseværdier samt intensiv arealudnyttelse. 

 

- indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 

plan, fællesskabsplan eller internationalt plan: 

 

Som det fremgår af beskrivelsen under ”indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og rever-

sibilitet”, punkt a-g, har ændringerne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ingen eller meget be-

grænsede virkninger på miljøet herunder også i forhold til områder eller landskaber.  

 


