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Baggrund
Efter vedtagelsen af husdyrbrugloven i 2007
opgraderede Miljøstyrelsen i 2009
vejledningsindsatsen med bl.a. en ”husdyrfon” og en
”helpdesk”.

Formålet var at hjælpe kommuner og konsulenter med
at udarbejde ansøgninger og
husdyrgodkendelser/tilladelser for at mindske
sagsbehandlingstiden.
Siden oprettelsen har Miljøstyrelsen offentliggjort ca.
1.700 spørgsmål og svar.

Praktisk
Husdyrhelpdesken og husdyrfonen bemandes af 2
jurister og 4 fagmedarbejdere i Miljøstyrelsen
Spørgsmål til helpdesken stilles via en formular på
hjemmesiden
Miljøstyrelsen holder møde ugentligt

Husdyrfonen har åbent dagligt mellem kl. 10-12 på
telefon 72 54 44 44
Helpdesken og husdyrfonen er et supplement til
”wikivejledningen”.

Hvilke regler er omfattet?
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og
husdyrbrugloven
Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen
Tilsynsbekendtgørelsen
Beholderkontrolordningen
Tidligere regulering for sager der skal afgøres herefter

Hvad kan vi hjælpe med?
Spørgsmål stillet til Husdyrhelpdesken skal
efterspørge fortolkning af regler
Spørgsmål stillet til husdyrfonen skal være konkrete
og ikke have principiel karakter
Helpdesken er en service, som kan anvendes som
et supplement til den generelle vejledning
Vi er ikke et nævn der træffer juridiske afgørelser
Det er jer der har indsigten i de konkrete sager og
det er jer der kender til detaljerne i sagen

Hvad kan vi ikke hjælpe med?
Konkret sagsbehandling
Konkrete ansøgningsskemaer

IT tekniske spørgsmål (stilles til itansogning@mst.dk)
Byggelovgivningen og planloven

Træffe afgørelser
Gentagne spørgsmål om samme emne, hvor
Miljøstyrelsen har udtalt sig om fortolkningen

Men vi vil rigtig gerne blive klogere…
Hvis I har dokumenteret viden om fejtolkninger af
offentliggjorte svar
Ny viden om f.eks. Klagenævnsafgørelser i jeres
kommune
Hvis vores svar ikke passer overens med
virkeligheden.

Hvor hurtigt kan vi svare?
Der tilstræbes en gennemsnitlig svartid på ca. en
måned
Husdyrfon spørgsmål besvares så vidt muligt med det
samme. Der henvises evt. til husdyrhelpdesken
Nogle spørgsmål besvares fra dag til dag, - andre
spørgsmål tager længere tid. f.eks., hvis vi har brug
for drøftelse med vores departement

Når I stiller et spørgsmål til helpdesken
…skal spørgsmålet være kort og konkret
…titlen skal være kort og sigende
…husk forinden at undersøge om der allerede findes
et tidligere helpdesksvar eller i husdyrvejledningen
…husk at spørgsmålet skal være anonymiseret og
egnet til offentliggørelse
…kom gerne med jeres egne overvejelser
… I modtager en automatisk kvitteringsmail

Når vi svarer på et spørgsmål…
…modtager i svaret direkte i jeres mailboks
…svaret offentliggøres så det kan fremsøges i arkivet
og der linkes direkte under det relevante emne i
husdyrvejledningen
…Nogle spørgsmål offentliggøres ikke, hvis svaret
ikke har relevans for andre eller hvis svaret allerede
findes
…vil vi så vidt muligt opdatere husdyrvejledningen
…tilføjes en tekst med et forbehold om, at svaret er
vejledende

Søgninger – gode råd
Der kan både søges i den nye og den gamle
husdyrhelpdesk

Sorter på emne og evt. dato
Søg kun på relevante ord – udeluk bindeord og
forholdsord
Følg med på hjemmesiden – seneste svar
…Vi bliver ikke fornærmede, hvis I hellere vil bruge
google☺

Loven er dynamisk – helpdesken er statisk
Når der kommer ny regulering og
klagenævnsafgørelser kan gamle svar blive forældede
og misvisende. Husk derfor at overveje svarets
fortsatte relevans
Miljøstyrelsen retter som udgangspunkt ikke i gamle
svar, med mindre der er brug for berigtigelse efter evt.
mistolkning

Live-helpdeskspørgsmålet
Et eksisterende husdyrbrug har ret til at søge om at overgå til
den nye regulering med den begrundelse, at ansøger ønsker
at udnytte produktionsapparatet fuldt ud.
I en sådan ansøgning er nudrift og ansøgt drift ens. Vi har
oplevet, at lugt ikke kan overholdes i en sådan ansøgning.
Det er ikke tilstrækkeligt at anvende § 32 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Er det i sådan en sag muligt for kommunen at vurdere, at
husdyrbruget kan fortsætte og dermed meddele
miljøtilladelse/godkendelse efter den nye husdyrlov; med den
begrundelse, at husdyrbruget ikke ændres.
Produktionsarealerne er de samme i nudrift og ansøgt drift.
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Nej, overgang til ny regulering uden ændringer i
produktionen, skal vurderes efter ny faglighed.
Når ansøger ønsker overgang til stipladsmodellen, skal ansøgningen
vurderes med den nye faglighed.
Man kan ikke forvente, at der er helt den samme emission og dermed
belastning af omgivelserne.
Overholder produktionen ikke geneafstandene for lugt, kan de som
udgangspunkt ikke godkendes efter stipladsmodellen.
Dog vil kravet om ingen meremission altid være overholdt (hvis
produktionsarealet er det sammen), da man ser på emissionsfaktorene
pr. m² på ansøgningstidspunktet, både for nudrift og ansøgt drift.
Derfor vil § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om 50% reglen
oftest være en mulighed, da emissionerne for husdyrbrug, der ikke
udvider vil være tilnærmelsesvis ens beregnet efter gamle og nye
regler. Samtidig vil de sjældent ligge tættere på naboer end 50% af
geneafstanden (idet geneafstanden jo netop var overholdt i det gamle
regime).
Der kan muligvis være meget ekstensivt drevne husdyrbrug, der får et
problem, men de vil jo netop også lugte mere med de nye muligheder
de får i stipladsmodellen.
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Andre spørgsmål?
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