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Husdyrbrugssager 
 

Dette er en første introduktion til de nye regler for tilladelser og godkendelser af husdyrbrug, der 

trådte i kraft 1. august 2017.  

Den nye lov kaldes i daglig tale husdyrbrugsloven. Loven er på en række punkter ændret i forhold 

til den tidligere lov.  

For det første er husdyrbrugenes udbringningsarealer ikke længere omfattet af godkendelser eller 

tilladelser for husdyrbrug. Arealerne reguleres nu udelukkende af generelle regler. For det andet 

opgøres husdyrbrugets størrelse ikke længere i antal dyreenheder – DE. Husdyrbrugets størrelse 

bestemmes nu af produktionsarealets størrelse. Dette kaldes stipladsmodellen.  

DN kan stadig påklage godkendelser og tilladelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ligesom før 

loven blev ændret. Men ændringen i loven, så udbringningsarealerne ikke længere er omfattet af 

godkendelser og tilladelser, betyder, at det ikke længere er muligt at påklage forhold omkring ud-

bringningsarealerne. Klageadgangen er således nu begrænset til klager over selve anlægget. 

Når DN klager over godkendelser eller tilladelser til husdyrbrug vil fokus derfor særligt være på: 

1. Husdyranlæggenes ammoniakpåvirkning på naturen og 

2. Husdyranlæggenes landskabelige påvirkning 

Husdyranlæggene påvirker også omgivelserne med for eksempel lugt, støj og transport. Det er for-

hold, der er relateret til nabogener, og ikke noget, som DN klager over.  

I denne introduktion kan du læse om den nye regulering af husdyrbrug. 
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Introduktion til ny godkendelsesordning - Ny stipladsmodel 
I 2017 trådte en ændring af husdyrbrugsloven fra 2007, i kraft. Denne ændring forandrer på flere 

måder den tidligere måde at regulere husdyrbrug på. 

En grundlæggende ændring er, at husdyrbrugenes udbringningsarealer ikke længere skal miljøgod-

kendes, og der kan derfor ikke længere stilles vilkår for arealerne. Udbringningsarealerne miljøre-

guleres i stedet af generelle regler. Denne generelle regulering kan DN ikke klage over.  

En anden grundlæggende ændring er, at husdyranlæggene ikke længere skal godkendes ud fra de-

res størrelse målt i antal dyreenheder (DE), men ud fra deres størrelse i produktionsareal (m2).  

Den nye model benævnes ’stipladsmodellen’, og den anvendes for alle typer af husdyrproduktio-

ner, og for alle typer af husdyrgødning.  

Produktionsarealet beregnes som den del af stalden, hvor dyrene afsætter gødning (’ben og bag-

del’). Det vil sige, at arealer, som dyrene ikke eller kun har kort adgang til, ikke medregnes som 

produktionsareal. Se også figur 1.  

Figur 1. Oversigt over hvilke arealer i stald o. lign., der indregnes som et produktionsareal henholdsvis ikke 
indregnes som et produktionsareal i den nye stipladsmodel. 

 

Begrundelsen for, at man med den nye lov går over til at regulere ud fra produktionsarealets stør-

relse i stedet for antal dyr (DE), er, at ammoniakemissionen afhænger mere af den overflade gyl-

len bliver spredt ud over, end den afhænger af antallet af dyr/mængden af gylle. Jo større over-

flade, jo større ammoniak-emission. Lugtgenernes størrelse er også mere afhængig af produkti-

onsarealets størrelse end af mængden af dyr.  

I en husdyrgodkendelse/tilladelse vil vilkår til ammoniak således fremover blive bestemt ud fra 

ammoniakemissionen pr. m2 produktionsareal. Læs mere om ammoniak nedenfor. 

Grænsen for hvornår der kræves en tilladelse/godkendelse er sat til 100 m2 produktionsareal. Det 

vil sige at husdyrbrug med et produktionsareal, der er større end 100 m2, skal tillades/godkendes, 

før det må etableres, udvides eller ændres.  
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I forhold til de tidligere regler svarer 100 m2 produktionsareal til: 

 15 DE for slagtesvin  

 3 DE for pelsdyr 

 16 DE for malkekvæg  

 10 DE for slagtekyllinger. 

 

Ny Godkendelsesordning 
I den nye lov skal store husdyrbrug godkendes efter lovens § 16a. Husdyrbrug, der ikke skal god-

kendes efter § 16a, skal have en tilladelse efter lovens § 16b. §§ 16a og 16b erstatter således den 

tidligere lovs §§ 10 – 12. 

 

§ 16a – de store husdyrbrug  
Store husdyrbrug skal godkendes efter § 16a. Store husdyrbrug er brug med en ammoniak-emis-

sion over 3.500 kg NH3-N pr. år samt IE-brug. 

Grænsen på 3.500 kg NH3-N pr. år sættes som grænse for obligatorisk godkendelses- og VVM-pligt, 

og erstatter den tidligere gældende generelle grænse for godkendelses- og VVM-pligt på 250 DE 

(grænsen mellem tidligere §§ 11 og 12).   

For husdyrbrug med malkekvæg vil der efter omstændighederne være en emission på 3.500 kg 

NH3-N pr. år ved besætninger med 600 DE, ved smågrise ved omkring 500 DE, mens minkfarme 

allerede vil ramme grænsen ved omkring 100 DE.  

Ammoniak-emissionen beregnes for alle staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som tæller 

med i produktionsarealet. Effekten af anvendt miljøteknologi kan fratrækkes ved beregning af 

emissionen. 

Reglerne om, hvornår et husdyrbrug er et IE-husdyrbrug, er ikke ændret. IE-husdyrbrug er således 
fortsat: 

 Husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer, 

 husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (slagtesvin) (over 30 kg), eller 

 husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. 
 

§ 16b – brug, der skal tillades 

Husdyrbrug, som ikke kræver godkendelse efter § 16a, men som har et produktionsareal på mere 

end 100 m2 kræver en tilladelse. 

 

Nogle husdyrbrug med ekstensiv drift er undtaget fra kravet om tilladelse: 

 150 m2 produktionsareal (heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse), 

 200 m2 produktionsareal (heste), eller 

 300 m2 produktionsareal (vinteropstaldning af heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse) 
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Derudover er der nogle etableringer, ændringer og udvidelser, som heller ikke kræver tilladelse, 

men kan gennemføres via anmeldeordninger.  

 

Anmeldeordninger 

De fleste af de tidligere anmeldeordninger videreføres (se tabel 1).  

Hvis betingelserne for at anvende en anmeldeordning er opfyldt, har anmelderen krav på at kunne 

gennemføre sit projekt uden godkendelse eller tilladelse. 

For ændringer eller udvidelser i forbindelse med godkendelser/tilladelser, givet i henhold til de 

gamle regler, videreføres anmeldeordningerne, dog i en ændret form.  

Den ændrede form omhandler hvilke oplysninger, anmelder skal fremsende til kommunen, og 

hvorledes kommunen skal behandle anmeldelsen. 

 

Anmeldeordninger 

Halmlader, visse foderlagre m.v. Videreføres (i ændret form) 

Ensilagepladser, beholdere til rest-

vand mv. 

Videreføres (i ændret form) 

Vinteropstaldning af dyrehold til 

naturafgræsning 

Videreføres (i ændret form) 

Opstaldning af dyrehold af hobby-

betonet karakter 

Videreføres (i ændret form) 

Skift i miljøteknologi Gælder alene for husdyrbrug godkendt i henhold til tidli-

gere godkendelsesordninger 

Afprøvning af miljøeffektive tekno-

logier 

Kan anvendes af husdyrbrug godkendt/tilladt i henhold til 

tidligere gældende §§10-12 samt husdyrbrug god-

kendt/tilladt i henhold til ny §§ 16a og 16b 

Skift mellem dyretyper Gælder alene for husdyrbrug godkendt i henhold til tidli-

gere godkendelsesordninger 

Emissionsorienteret produktionstil-

pasning 

Kan alene anvendes til udvidelser af husdyrbrug god-

kendt/tilladt i henhold til tidligere gældende §§10-12 og 

kan kun anvendes til 31. juli 2018, hvor den forventes op-

hævet 

Skift mellem dyretyper, staldsyste-

mer og miljøteknologi 

Husdyrbrug godkendt/tilladt i henhold til ny §§ 16a og 

16b 

Tabel 1: Oversigt over anmeldeordninger. 
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DN kan klage over anmeldelser efter anmeldeordningen, men generelt er der ikke noget at klage 

over. Kravene er meget strikse, og derfor er det ikke muligt for ansøger at anmelde andet, end lige 

dét, anmeldeordningen går ud på. DN har i 2 tilfælde klaget over velfærdsudvidelser beliggende 

indenfor eller i tæthed på Natura 2000, men denne anmeldeordning er udgået med de nye regler. 

  

Revurdering 
Fremover bliver kun godkendelser for IE-husdyrbrug revurderet. For IE-husdyrbrug betyder det, at 

kommunen i revurderingen skal fastlægge et produktionsareal, samt at BAT skal beregnes efter 

nyt datasæt. Dette, selv om der er tale om godkendelser afgjort efter de gamle regler. 

For ikke IE-husdyrbrug, godkendt efter den tidligere ordning (§§ 11 eller 12 i husdyrgodkendelses-

loven) eller efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, er revurderingspligten dog fastholdt i det omfang, 

det er nødvendigt for at overholde total-depositionskravene for ammoniak for kategori 1- og 2-

natur.  

 

Husdyrbrug og ammoniakfølsom natur 
Når kommunen træffer afgørelse om tilladelse/godkendelse, er det vigtigt at være opmærksom på 

det grundlag, kommunen har anvendt til sin vurdering af projektets påvirkning af natur og miljø. 

Loven har særlige regler, som skal beskytte ammoniak-følsomme naturtyper mod ammoniak-på-

virkningen fra husdyrbrug. Reglerne er stort set de samme som i den tidligere lov. Der gælder såle-

des fortsat et generelt ammoniak-krav og et specifikt ammoniak-krav.  

Det er dog værd at være opmærksom på, at arealerne ikke længere er omfattet af godkendelser 

og tilladelser. Vilkår vedr. udbringning af husdyrgødning, som tidligere kunne stilles af hensyn til 

ammoniakfølsom natur, fx i for af bræmmer op til naturarealer, kan derfor ikke længere stilles i en 

tilladelse/godkendelse. Og vilkår og betingelser for arealer i allerede gældende godkendelser og 

tilladelser bortfaldt pr. 1. august 2017, og er erstattet af de generelle regler.  

Med den nye lov, er der indført en generel regel med et krav om en zonebredde på 20 meter for 

udbringning af fast husdyrgødning op til kategori 1-natur, samt højmoser og lobeliesøer i kategori 

2-natur, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer. 

 

Det generelle ammoniakkrav  
Det generelle ammoniakkrav gælder uafhængigt af nærhed til ammoniak-følsom natur. 

I den nye godkendelsesordning er det generelle ammoniak-reduktionskrav, integreret med krav 

om BAT. Der gælder herefter et generelt krav om reduktion af husdyrbrugets ammoniak-emission 

til et niveau svarende til den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med en samlet am-

moniak-emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år.  

Kommunen skal derfor, hvis et husdyrbrug har en ammoniak-emission på mere end 750 kg NH3-N 

pr. år, stille vilkår, der sikrer reduktion af ammoniak-emissionen ved anvendelse af BAT. 
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Udgangspunktet er, at der ud fra BAT-standarderne beregnes en maksimal emissionsgrænseværdi 

for husdyrbruget, som herefter sammenholdes med den beregnede emission for den ansøgte pro-

duktion.  

Grænsen på 750 kg NH3-N pr. år fastlægges ud fra det konkrete husdyrbrugs samlede ammoniak-

emission inklusiv det ansøgte, og gælder uanset om projektet er godkendelses- eller tilladelses-

pligtigt.  

Ammoniakkrav 
efter 1. august 2017 

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 total-deposition 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 total-deposition 1.0 kg N/ha/år 1.0 kg N/ha/år 

Kategori 3-natur 
max mer-depostion 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 

Tabel 2: Oversigt over det generelle ammoniakkrav og det specifikke ammoniakkrav.  

 

Det specifikke ammoniakkrav  
Det specifikke ammoniak-krav er afhængigt af nærhed til ammoniak-følsomme naturtyper. Ammo-

niak-kravene har ikke ændret sig med den nye lovgivning (se tabel 2, ovenfor).  

Ammoniak-kravet gælder for alle husdyrbrug, der skal have en godkendelse eller en tilladelse. 

Som det fremgår af tabellen, så stilles der fortsat krav til den maksimale total-deposition med am-

moniak på kategori 1- og 2-natur, samt for kategori 3-natur, hvor kommunen dog efter en konkret 

vurdering kan tillade en højere merdeposition.  

Forbuddet mod etablering, udvidelse eller ændring af stalde eller gødningsanlæg indenfor 10 me-

ter til kategori 1-natur og kategori 2-natur, videreføres også. Dog med enkelte muligheder for di-

spensation. 
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Kategori 1-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. De naturtyper, der er om-
fattet af kategori 1-natur, er de samme som hidtil. Det vil sige at kategori 1-natur dækker over de 
ammoniak-følsomme habitatnaturtyper, der ligger indenfor Natura 2000-områderne.  Størrelsen 
af de pågældende naturtyper er ikke afgørende. Visse ammoniak-følsomme habitatnaturtyper er 
endnu ikke kortlagt (navnlig søer), men der skal også for disse foretages en vurdering af påvirknin-
gen. Endelig omfatter kategori 1-natur § 3 beskyttede heder og overdrev, der ikke er udpeget som 
habitatnaturtyper, men ligger inden for Natura 2000-områder. 
 
Hvor stor total-depositionen på kategori 1-natur, der kan godkendes, afhænger af, hvor mange an-
dre husdyrbrug, der findes inden for en nærmere fastlagt afstand af det ammoniakfølsomme na-
turområde. Dette betegnes som ’kumulationsmodellen’.  
 
Total-depositionen fra et husdyrbrug, der skal godkendes eller tillades, må højst være: 

 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, 

 0,4 kg N/ha/år hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden og 

 0,2 kg N/ha/år hvis der er mere end ét andet husdyrbrug i nærheden. 
 
Antallet af husdyrbrug i nærheden af et husdyrbrug, der skal godkendes eller tillades, opgøres ikke 
længere ud fra antal DE, men ud fra hvor stor en deposition, der er fra husdyrbrug i nærheden:  

 antal husdyrbrug over 150 kg NH3-N inden for 200 meter 
 + antal husdyrbrug over 450 kg NH3-N inden for 200-300 meter 
 + antal husdyrbrug over 750 kg NH3-N inden for 300-500 meter 
 + antal husdyrbrug over 1.500 kg NH3-N inden for 500-1.000 meter 
 + antal husdyrbrug over 5.000 kg NH3-N inden for 1.000-2.500 meter. 

 
Til at beregne den kumulative påvirkning på kategori 1-natur, måles afstanden mellem centrum af 
husdyrbruget og det ”mest kritiske naturpunkt”, dvs. det punkt, hvor ammoniakbelastningen er 
størst på naturområdet. Se også figur 2 nedenfor. Kritiske naturpunkter er de steder på naturom-
rådet, der udløser krav om maksimal ammoniakdeposition efter kumulationsmodellen. Et husdyr-
brug i nærheden skal inddrages med den længste afstand i intervallet, idet dette er grænsen for en 
evt. inddragelse i kumulationsbetragtningen. F.eks. skal et nærliggende husdyrbrug med en am-
moniakemission på 1.000 kg NH3-N pr. år indtegnes med en cirkel med en radius på 500 m. 

Kategori 2-natur er højmoser og lobeliesøer samt § 3-heder over 10 ha og § 3-overdrev over 2,5 
ha, beliggende uden for Natura 2000-områder. Ammoniak-kravet til disse er en maksimal total-
deposition på 1 kg N/ha/år. 
 

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (he-
der, overdrev, moser), som ikke er kategori 1- eller 2-natur, samt ammoniak-følsomme skove. En 
skov kan betegnes som ammoniakfølsom, hvis den er mere end ca. 200 år eller har forekomst af 
naturskovindikerende eller gammelskovsarter af væsentlig betydning for skovens naturværdi. De 
naturtyper, der er omfattet af kategori 3-natur, er således de samme som hidtil.  
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Figur 2: Kritiske naturpunkter, hvor der er to nærliggende husdyrbrug ud over ansøger, og dermed tre kriti-
ske naturpunkter med forskellige depositionskrav.  

 
For kategori 3-natur skal kommunen konkret vurdere, om det pågældende areal rummer særlige 
regionale eller lokale naturinteresser, hvor der er behov for at beskytte det mod en mer-deposi-
tion fra et husdyrbruget. 
 
Ligesom hidtil kan kommunen kun stille krav til maksimal mer-deposition til kategori 3-natur, hvis 
området enten er udpeget som særligt værdifuldt naturområde el. lign. i kommuneplanen, er om-
fattet af en fredning, handleplan for naturpleje/planlagt naturindsats eller i øvrigt har en høj na-
turkvalitet. 
 
For kategori 3-natur kan kommunen kun skærpe kravet til ned til en maksimal mer-deposition på 1 
kg N/ha/år. Men kommunen kan efter en konkret vurdering tillade en højere mer-deposition.  
Kommunen skal dog have gode argumenter for at tillade en mer-deposition på mere end 1 kg 
N/ha/år på kategori 3-natur.  
 
Ligeledes skal kommunen have argumentationen i orden for at tillade en mer-deposition på over 1 
kg N/ha/år på andre § 3-beskyttede naturtyper, så som strandenge- og sumpe og ferske enge, 
selvom de ikke er omfattet af kategori 3-natur.  
 
DN lægger vægt på, at kommunen har vurderet både kategori 3-natur og § 3-natur i øvrigt. Det vil 
sige om området er besigtiget og der hermed er skaffet viden om fx botanikken og evt. bilag IV-
arter. 
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Bilag IV beskyttelse 
Bilag IV-arter er dyre- og plantearter i habitatdirektivets bilag IV, fx markfirben og stor vandsala-

mander. Bilag IV-arter er beskyttet dels som individer, dels i form af en levesteds-beskyttelse. 

Hvis et projekt – herunder et husdyrbrug, der skal godkendes eller tillades - kan beskadige eller 

ødelægge et yngle- eller rasteområde for en bilag IV-art, kan der ikke gives en tilladelse eller god-

kendelse til projektet.  

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug, er det afgørende, om der findes 

områder inden for 300 m fra et husdyrbrug, der kan rumme bilag IV-arter, f.eks. vandhuller, moser 

eller engarealer, og om der er registreret en forekomst af arten.  

Et areal kan dog være en del af et yngle- eller rasteområde, selvom der ikke er en aktuel forekomst 

af arten.  

Det er nødvendigt, at der kan påvises en direkte sammenhæng mellem projektet og påvirkningen 

af bilag IV-artens yngle- og rasteområde. Ifølge vejledningen vil diffus forurening som hovedregel 

ikke have en sådan direkte sammenhæng. Uden for en afstand på 300 m vil en påvirkning fra et 

husdyrbrug som hovedregel ikke kunne adskilles fra den diffuse forurening. Er afstanden kortere 

end 300 m må det konkret vurderes, om der kan være en direkte sammenhæng. 

 

Særligt om gyllebeholdere 

Der er en række lovkrav til gyllebeholdere, der ligger i nærheden af søer eller vandløb. Disse krav 

gælder umiddelbart. Derfor vil der ikke stå noget om evt. gyllealarm og barriere/terrænændring i 

en godkendelse/tilladelse. Ved besigtigelse på bedriften tjekker kommunen om loven overholdes.  

De lovpligtige krav, der stilles til gyllebeholdere, er: 

 Alarm: hvis gyllebeholderen ligger under 100 m til vandløb/sø, og terrænet ikke skråner ned 

mod vandløbet/søen.  

 Alarm og barriere: hvis gyllebeholderen ligger under 100 m fra vandløb/sø, og terrænet skrå-

ner mere end 6˚ ned mod vandløbet/søen. Barrieren skal kunne tilbageholde beholderens 

rumfang over terræn.  

 Alarm og terrænændring: hvis gyllebeholderen ligger over 100 m fra vandløb/sø, og terrænet 

skråner mere end 6˚. Terrænændringen skal udformes så den kan tilbageholde mindst 25 m3 

gylle.  
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Figur 3: oversigt over krav om alarm og barrierer til gyllebeholdere i nærheden af vandløb og søer. 

Husdyrbrug og landskabelige værdier 
Kommunen skal ligesom hidtil, i alle afgørelser se på, hvordan et husdyrbrugsprojekt påvirker 

landskabet. Det vil sige om der er landskabelige værdier, som skal beskyttes og tages hensyn til 

ved afgørelsen.  

Udgangspunktet er fortsat, at landbrugsbygninger skal placeres i tilknytning til de hidtidige bebyg-

gelsesarealer (20-30 meter), så ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigts-

mæssig helhed. 

Og kommunen skal for nye landbrugsbygninger i hver sag konkret vurdere om der foreligger den 

nødvendige særlige begrundelse for at fravige dette udgangspunkt. 

Der er derfor krav om en særlig begrundelse ved placering af bygninger uden tilknytning til ejen-

dommens hidtidige bebyggelsesarealer. Kommunen skal herunder se på om projektet anses for at 

være erhvervsmæssigt nødvendigt. Grundlaget for vurderingen om hensyn til landskabelige vær-

dier er ikke blevet ændret med den nye lov, og DN kan klage over denne vurdering.  

Kontakt Sekretariatet hvis du er i tvivl eller har brug for sparring. 
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Kommunens behandling af ansøgninger om godkendelse/tilladelse 
I forhold til kommunens behandling af ansøgninger, ændrer den nye lov ikke på de forhold og hen-

syn, som kommunen skal varetage og inddrage i vurderinger og afgørelser om husdyrbrug. Det 

gælder fx forhold vedrørende ammoniak, lugt, støj, støv, fluer og påvirkning af landskabet.  

Kommunen kan således fortsat ikke godkende en ansøgning om etablering, udvidelse eller æn-

dring af et husdyrbrug, hvis det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på miljøet, og den væ-

sentlige virkning ikke kan imødegås med vilkår.  

Kommunen skal med andre ord stille de nødvendige vilkår i en godkendelse eller tilladelse, som 

sikrer, at husdyrbruget ikke vil have væsentlig virkning på miljøet.  

Men som det også var tilfældet i den tidligere lov, omfatter den nuværende lov i udstrakt grad reg-

ler for, hvornår kommunen kan vurdere, at et husdyrprojekt har en væsentlig virkning på miljøet. 

Kommunernes vurdering og skøn er således fortsat i vid udstrækning normeret. 

 

Kommunens vurdering  
Af de mange ting, som kommunen skal vurdere, og som DN har fokus på, er: 

 Hvilket produktionsareal, som skal lægges til grund for afgørelsen 

 Projektets ammoniakpåvirkning på natur 

 Projektets placering  

 

Offentlighed og Høring 

Kommunen skal tidligt i beslutningsproceduren informere offentligheden og berørte myndigheder 

om, at den har modtaget en ansøgning, som kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet dvs. 

hvor der skal laves en miljøkonsekvensvurdering. 

Der kan fastsættes en passende frist for fremsendelse af bemærkninger og spørgsmål i denne 

fase. 

Derudover er der en høringsfase, hvor kommunen sender sit udkast til afgørelse i høring. Kommu-

nen skal ud over udkastet sende supplerende oplysninger samt andre oplysninger af relevans for 

afgørelsen, som den har modtaget efter den offentlige annoncering. 

Der skal være en frist på mindst 30 dage til at kommentere udkastet. Tidligere var denne frist på 

6 uger. 

I denne høring er der lejlighed til at påpege fejl og mangler, vurderinger af projektet, oplysninger, 

som ikke er inddraget mv. over for kommunen. 
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Klage  
Reglerne om klageadgang og afskæring af klage er ikke ændret i forhold til den tidligere lov.  

Det er dog således, at når udbringningsarealer ikke længere er omfattet af godkendelser/tilladel-

ser, men alene reguleres af generelle regler, kan der ikke længere klages over miljøforhold vedrø-

rende udbringning af husdyrgødning. 

 

Opsættende virkning 

Klager over barmarksprojekter, dvs. godkendelser/tilladelser af nye bygninger uden tilknytning til 

hidtidig bebyggelse, har opsættende virkning, og en godkendelse eller tilladelse må ikke udnyttes 

før klagefristen er udløbet. 

 

DNs arbejde med klagesager 
DN har klageret og kan klage over kommunens afgørelser om godkendelser og tilladelser til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal hér.  

Fristen er 4 uger fra meddelelse eller offentliggørelse. 

DNs lokale afdelinger har alene klageret, hvis de har bedt kommunen om underretning om afgø-

relser om godkendelse/tilladelse. Det er endnu ikke afklaret om den nye lov betyder, at DNs lokale 

afdelinger skal underrette kommunerne, før de har en klage ret. Eller om den anmodning om un-

derretning, som afdelingerne allerede i forbindelse med den gamle lov, fortsat gælder. MST har 

lovet, at DNs sekretariat et svar herom snarest. Som udgangspunkt antager DNs sekretariat, at det 

ikke er nødvendigt, at afdelingerne på ny anmoder kommunerne om underretning. 

 

Sådan skrives en klage 

Der er ikke som sådan nogen formkrav til en klage, men den bør være kort og konkret omkring, 

hvad der klages over. Klagen bør, så vidt muligt, være kort max 1-2 sider. Henvis gerne til andre 

afgørelser fra nævnet (find gamle afgørelser hér), som sagen kan sammenlignes med, og henvis 

gerne til habitatdirektiv og EU-domme. 

Til klagen kan vedhæftes bilag fx billeder og luftfotos. 

Har du brug for hjælp til en klage eller behov for sparring om en miljøgodkendelse er du altid vel-

kommen til at kontakte de relevante sagsbehandler i sekretariatet. 
 

Vil du komme med kommentarer i høringsfasen? 
Hvis du vil komme med kommentarer i høringsfasen kan du skrive frit fra leveren om hvad dine 

bekymringer er i forhold til projektet – det skal selvfølgelig holdes i en faglig og saglig tone. Du be-

høver så vidt ikke at forholde dig de mere juridiske forhold, når du bruger din ret til at kommen-

tere projektet. 

http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/lokale-sager/klageportal/
http://nmkn.dk/afgoerelser/
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Det du ikke behøver at læse.  
Der er ikke nødvendigt at læse hele husdyrafgørelsen, heldigvis. Her er det som du ikke behøver at læse 

igennem: 

Råvarer; Vand og energiforhold; Støj og støv; Transport - Er noget som naboer kan klage over – påvirker 

ikke natur og miljø; Fluer og skadedyr/skadedyrsbekæmpelse; Lugt - Er noget som naboer kan klage over – 

påvirker ikke natur og miljø; Affald; Spildevand; Lys (evt. ved kvægbrug); Sprøjtemidler og kemikalier; 

Driftsforstyrrelser og uheld. 

 

Lovgivning og vejledninger 
I husdyrbrugsloven findes regler om godkendelse af husdyrbrug. Den gældende husdyrbrugslov er 

’Lovbekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2017, som ændret ved lov nr. 427 af 18. maj 2016’. 

Der er udstedt en række bekendtgørelser med hjemmel i loven. Mange af lovens paragraffer er 

med ændringsloven fra 2017 ophævet, og overført til bekendtgørelser.  

De vigtigste bekendtgørelser er:  

 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017), som 

fastsætter regler om godkendelser og tilladelser til etablering, udvidelse og ændring af hus-

dyrbrug og regler om anmeldelse. I bekendtgørelsen fastlægges også de beskyttelsesniveauer 

for natur og miljø, som kommunerne skal følge. Det gælder fx beskyttelsesniveauet for ammo-

niakpåvirkning af natur. 

 Husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017), som regulerer er-

hvervsmæssigt dyrehold og ejendomme, som anvender eller opbevarer husdyrgødning. Hus-

dyrgødningsbekendtgørelsen fastlægger således en række generelle regler, som gælder for 

husdyrbrug generelt, herunder eksempelvis hvilke generelle regler, der gælder for udbring-

ning af husdyrgødning. 

Bemærk at pelsdyrbekendtgørelsen er ophævet og inkorporeret i husdyrgødningsbekendtgø-

relsen. 

 

Miljøstyrelsens har lavet vejledninger til husdyrbrugsloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vejledningerne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

http://husdyrvejledning.mst.dk/ 

Link til vejledning om anmeldeordninger http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgo-

erelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/6-forskellige-driftsbygninger-anlaeg-mv/ 

http://husdyrvejledning.mst.dk/
http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/6-forskellige-driftsbygninger-anlaeg-mv/
http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/6-forskellige-driftsbygninger-anlaeg-mv/

