
Klagevejledning for lokale klagesager på husdyrbrug-området. 
 
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Fristen udløber kl. 23:59, hvor klagen 
skal være oprettet på klageportalen (læs om hvordan du gør det her). 
 
Vær opmærksom på hvornår ansøgningen er modtaget hos kommunen (er altid indsendt digitalt via 
husdyrgodkendelse.dk), og hvilke regler kommunens afgørelse derfor hviler på? 

 Før 1. august 2017 – gamle regler (LBK nr. 442 af 13/05/2016) 

 Efter 1. august 2017 og frem – nye regler (LBK nr. 256 af 21/03/2017)  
 
 
Beskyttelse af landskabet – barmarksprojekter 
Bygges der nyt/udvidelser uden tilknytning til eksisterende byggeri (som udgangspunkt mere end 20 
meter)? Og hvis ja: 
 

 Er der lavet en tilfredsstillende og dækkende analyse af byggeriets påvirkning på landskabet? 

 Er der lavet en visualisering af bygningens placering i landskabet? 

 Har kommunen lavet en tilfredsstillende vurdering af om projektet påvirker landskabet væsentligt? 

 Er der tale om et industrielt udseende byggeri (fx meget stort/mange stalde)?  
Hvis ja, kan det tale for, at byggeriet ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt, og dermed krav om en 
skærpet vurdering af påvirkningen af landskabet. 

 Er der fastsat vilkår med henblik på at imødegå påvirkningen af landskabet (fx læhegn, nedgravning 
i landskabet, farvevalg på bygningerne, etc.)? 

 Har der været en dialog om projekttilpasninger, herunder alternative placeringer? 
 
 
Ammoniak-emission, der påvirker kategori 3-natur, øvrig §3-natur eller bilag IV-arter 
 

 Hvilke oplysninger har kommunen anvendt? DN mener ikke at anvendelse af luftfoto er 
tilstrækkeligt. 

 Har kommunen været ude og besigtige området? 
 

 Ligger ejendommen i nærheden af ammoniakfølsom kategori 1, 2 eller 3-natur og § 3 natur? 

 Hvad er baggrundsbelastningen i området, og overholdes ammoniakkravene jf. loven, til naturen?  

 Er du enige med kommunen i hvilken samlet belastning naturområdet kan klare?  

 Har kommunen konkret vurderet om den pågældende kategori 3-natur rummer særlige regionale 
eller lokale naturinteresser, hvor der er behov for at beskytte naturen mod en mer-deposition af 
ammoniak? Og er du enig i denne vurdering? 

 
 

 Vil projektet kunne påvirke tilstanden af øvrig § 3-natur i eller udenfor Natura 2000-områder, det 
vil sige § 3-områder, der ikke er omfattet af kategori 1-3, og kan der påvises en direkte 
sammenhæng mellem det konkret projekt, og en (mulig) ændring af tilstanden i et § 3-område? 

 Vil projektet kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for bilag IV-arter, og kan der påvises en direkte sammenhæng  mellem det 
konkrete projekt og påvirkningen (kræver som udgangspunkt, at der ikke er længere en 300 m fra 
bilag IV arten til projektet)? Find viden om arter og naturobservationer her.  

http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/lokale-sager/klageportal/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179830#id952a8e93-0ce8-49a4-9435-8fa04058276e
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=188313
http://naturdata.miljoeportal.dk/


 

Ammoniakoversigt 
 

100 m2 produktionsareal IE-husdyrbrug eller 3.500 kg NH3-N/år 

Det generelle ammoniakkrav 
integreret med krav om BAT 

BAT, hvis emission overstiger 750 kg NH3-N/år BAT 

Kategori 1 natur 
max totaldeposition 0.2-0.7 kg N/ha/år afhængig af nærliggende 

husdyrbrug 
0.2-0.7 kg N/ha/år afhængig af nærliggende 

husdyrbrug 

Kategori 2 natur 
max totaldeposition 

1.0 kg N/ha/år 1.0 kg N/ha/år 

Kategori 3 natur 
max merdepostion 

konkret vurdering hvis over 1.0 kg N/ha/år konkret vurdering hvis over 1.0 kg N/ha/år 

Anden sårbar habitatnatur 

konkret vurdering konkret vurdering 

Påvirkning af Bilag IV arter 

konkret vurdering konkret vurdering 

 
Sådan skrives en klage 

En klage bør være kort og konkret omkring, hvad der klages over – max. 1-2 sider. Du kan vælge at henvise 

til afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som sagen kan sammenlignes med. Kontakt eventuelt 

sekretariatet, der kan have viden om sådanne afgørelser. Vær opmærksom på at for sager vedrørende 

beskyttelse af landskabet er almindelig praksis om landzonereglerne også relevant. Til klagen kan 

vedhæftes bilag fx billeder og luftfotos, men de kan også indarbejdes i klagen, så den sendes som én samlet 

klage. 

Har du brug for hjælp til en klage, eller behov for sparring om en miljøgodkendelse, er du altid velkommen 

til at kontakte de relevante sagsbehandlere i sekretariatet. 
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