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Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, om ændring af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

 

Baggrund 

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet forslag til præciseringer, justeringer 

samt mindre ændringer i den gældende bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om 

godkendelse og tilladelse af husdyrbrug m.v. (herefter 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). 

 

Der er tale om især disse forslag til ændringer: 

 
a) Hunde og katte udelades af godkendelsesordningen, således at de som 

hidtil i praksis reguleres efter reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
1
 

eller husdyrgødningsbekendtgørelsen
2
. 

b) Husdyrbrugloven og reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vil 

ikke finde anvendelse på butikker med almindelig dyrehandel, zoologiske 

haver, dyreparker, dyrehospitaler mv. svarende til undtagelsen i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

c) Tilføjelse af en definition af offentligheden.  

d) Indsættelse af en bagatelgrænse for deposition af ammoniak ved 

anmeldelse om skift af dyretyper, 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.  

 
Derudover indeholder udkastet en række fejlrettelser, præciseringer, lovtekniske 

justeringer m.v. Der henvises til udkast til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 

hvor ændringerne er markeret, samt høringsbrevet, hvori ændringerne er nærmere 

beskrevet. Begge dele findes på Høringsportalen. Bekendtgørelsen vil efter 

udstedelsen være tilgængelig på www.retsinformation.dk. 

                                                             
1
 Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 

2
 Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. 
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Miljøvurderingsloven 

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.  

 

Der er tidligere gennemført en strategisk miljøvurdering af forslag til ændringer i 

den nu gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i forbindelse med 

implementering af ny husdyrregulering. Denne miljøvurdering har været i offentlig 

høring i perioden den 7. april til den 2. juni 2017, og den sammenfattende 

redegørelse samt plandokument og miljørapport kan ses på Høringsportalen.  

 

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at den foreslåede ændring af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der har været i offentlig høring frem til den 

17. november 2017, må betragtes som en ændring af planen, som i udgangspunktet 

er omfattet af kravet om miljøvurdering.  

 

Screening 

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, herunder planens karakteristika og kendetegn ved 

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

 

I vedlagte bilag 1 er der foretaget en vurdering af ændringerne i lyset af bilag 3. 

 

Afgørelse  

Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 er det Miljø- og 

Fødevareministeriets vurdering, at ændringerne af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke må antages at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet.  

 

Herved er der især lagt vægt på, at der med forslaget alt overvejende foretages 

rettelser af fejl og mindre justeringer, hvorved bekendtgørelsen på de pågældende 

områder vurderes at ligge indenfor rammerne af den SMV, der er foretaget i 

tilknytning til den gældende bekendtgørelse. Derudover er der lagt vægt på, at de 

få indholdsmæssige ændringer, der er tale om, har meget beskedne miljømæssige 

konsekvenser. 

  

Høring 

 

I henhold til miljøvurderingslovens § 32 skal den myndighed, der er ansvarlig for 

tilvejebringelsen af planen, høre berørte myndigheder, før der træffes 



 

 

3 

screeningsafgørelse om, at der skal eller ikke skal foretages en miljøvurdering. 

Ifølge bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om 

miljøvurdering af planer og programmer er de berørte myndigheder Miljøstyrelsen 

og kommunerne. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor hørt disse myndigheder 

i perioden fra den 16. til den 30. november 2017. Miljø- og Fødevareministeriet har 

ikke modtaget høringssvar til screeningsudkastet. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Miljø- og 

Fødevareministeriets afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering 

(screeningsafgørelsen), for så vidt angår retlige spørgsmål inden 4 uger efter 

screeningsafgørelsens annoncering, det vil sige senest den 28. december 2017 ved 

kontortids udløb, jf. miljøvurderingslovens § 51. 

 

Klageportalen  

 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljø- og 

Fødevareministeriet ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), jf. 

miljøvurderingslovens § 52, jf. dog § 21, stk. 2-4 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Se mere om, hvordan man klager via Klageportalen på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

 

Klageberettigede  

 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er 

endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens 

formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 

50. 


