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Bilag 3: Kommentarer til ”Udkast til Bekendtgørelse  om godkendelse 
og tilladelse m.v. af husdyrbrug” og ”Notat om udka st til ny 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelse” 
 
 
Overordnede kommentarer 
 
Ammoniakfølsom natur 
Landbrug & Fødevarer er meget bekymrede for, om der i udkast til 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen lægges op til en skærpelse af beskyttelsesniveauet 
for ammoniak, idet der i bekendtgørelsesteksten flere steder er tilføjet ” ”[..]…og øvrige 
ammoniakfølsomme naturtyper” 
 
Landbrug &Fødevarer anser tilføjelsen ”[..]…og øvrige ammoniakfølsomme naturtyper” 
for at være  uhensigtsmæssig. Vi vurderer, at der er tale om en udvidelse af 
ammoniakkravene og skal anmode om en nærmere begrundelse. Det er vores opfattelse, 
at en sådan udvidende formulering savner ophæng i direktiverne, idet beskyttelsen enten 
1) skal være konkret i forhold til arter, dvs. vedrøre en artsbeskyttelse, eller 2) skal 
vedrøre naturtyper alene, hvor arealet er udpeget som Natura 2000-område. 
 
Landbrug & Fødevarer gør i den forbindelse opmærksom på, at habitatnaturtyper uden 
for Natura 2000 ikke er beskyttet af habitatdirektivet. Naturtyper er ifølge habitatdirektivet 
(direktiv 92/43/EØF), art. 1, litra b, land- eller vandområder, som er kendetegnet ved 
særlige geografiske, abiotiske eller biotiske træk. De beskyttede naturtyper fremgår af 
bilag 1 til direktivet. 
 
Beskyttelsen af de i bilaget nævnte naturtyper er ikke generelt gældende for hele 
Danmark, men forudsætter, at en naturtype er beliggende inden for et Natura 2000-
område, dvs. et område udpeget af en medlemsstat som ”særligt bevaringsområde”, jf. 
habitatdirektivets art. 3, stk. 2, jf. art. 4. 
 
Dette er bl.a. fastslået af EU-Domstolen i sag C-117/03, Società Italiana Dragaggi SpA 
m.fl., præmis 30, hvor EU-Domstolen udtalte følgende: 
 
”Direktivets artikel 4, stk. 5, skal fortolkes således, at bevaringsforanstaltninger som 
fastsat i direktivets artikel 6, stk. 2-4, kun er påkrævet i forhold til lokaliteter, som i 
overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, er opført på den liste 
over lokaliteter, der er udvalgt som lokaliteter af fællesskabsbetydning og vedtaget af 
Kommissionen i henhold til proceduren efter direktivets artikel 21.” 
 
Formuleringen ”og øvrige ammoniakfølsomme naturtyper” skaber desuden en 
uhensigtsmæssig usikkerhed mht. rækkevidden af bestemmelsen. Forudsigelig, 
proportionalitet og lighedsgrundsætninger er vigtige forvaltningsretlige principper, og med 
denne udvidende formulering skabes der vide rammer for myndighedsfortolkning. 
 
Fleksibilitet for husdyrbrug, der ikke er overgået til stipladsmodellen 
Landbrug & Fødevarer ser meget alvorligt på de begrænsninger i 
tilpasningsmulighederne, der med udkast til husdyrgødningsbekendtgørelse vil komme 
efter 1. august 2017 for de landmænd, der ikke er godkendt efter den ændrede 
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husdyrbruglov. Landbrug & Fødevarer finder det helt uacceptabelt, at en række lovlige 
husdyrbrug meget markant får indsnævret deres produktionsmæssige råderum, selvom 
der på ingen måde er tale om en forøget emission. 
 
Bl.a. vil ændringen af anmeldeordning for skift i dyretype betyde, at helt almindelige 
produktionsmæssige tilpasninger som udskiftning af nogle køer med kvier eller vice-versa 
medfører en nedgang i produktionen på 50 %, selvom der ikke er nogen merpåvirkning af 
miljøet.  
 
Landmænd er således blive tvunget til enten at fastfryse deres produktion uden mulighed 
for optimering eller få foretaget en ny dyr miljøgodkendelse af hele husdyrbruget. 
 
Nogle husdyrbrug kan få svært ved at få en miljøgodkendelse efter de nye regler og vil 
dermed være låst i det nuværende produktionssystem eller tvunget til at afvikle deres 
bedrift – uanset at der kan være foretaget store investeringer i produktionsanlægget for 
nyligt.  
 
For visse produktioner vil det alene være den nye beregningsmetode til estimering af 
emissionerne (stipladsmodellen), der gør det svært at få en ny miljøgodkendelse. Dette 
vil eksempelvis være velfærdsproduktioner eller produktioner, hvor dyrene har mere 
plads end normalt.  
 
Ydermere bortfalder muligheden for at anmelde ændringer i stalden, der er begrundet i 
dyrevelfærdsmæssige lovkrav. Den nuværende bekendtgørelse giver mulighed for dette, 
også i situationer, hvor det betyder en forøget deposition af ammoniak. Denne ordning 
bør opretholdes. Særligt lov om hold af kvæg vil over de næste år kræve en række 
ændringer i staldene. Landbrug & Fødevarer finder det helt urimeligt, at en landmand skal 
tvinges gennem en miljøgodkendelse af hele husdyrbruget, fordi der skal foretages nogle 
mindre velfærdsmæssige ændringer for at opfylde nye lovkrav.   
 
I forbindelse med den midlertidige videreførelse af anmeldeordning for 
emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin) (§ 17) forstår Landbrug & 
Fødevarer ikke behovet for de stramninger, der er sat ind vedrørende antal stipladser og 
gennemsnitlig slagtevægt. På baggrund af husdyrbrugenes gældende miljøgodkendelse 
og velfærdsreglerne, vil der automatisk være fastsat en grundlæggende øvre ramme for, 
hvor mange slagtesvin der kan produceres i et miljøgodkendt husdyranlæg.   
 
Fleksibilitet for husdyrbrug på stipladsmodellen 
Alle husdyrbrug der efter 1. august 2017 får en miljøgodkendelse eller tilladelse efter de 
nye regler, får mere fleksibilitet indenfor miljøgodkendelsen, hvilket Landbrug & 
Fødevarer finder positivt og i fuld overensstemmelse med intentionen bag lovændringen.  
 
Der er dog fortsat visse unødvendige begrænsninger af fleksibiliteten, som bør 
korrigeres, for at leve op til lovens intention om fleksibilitet og en emissionsorienteret 
regulering.  
 
Det vedrører blandt andet den nye anmeldeordning for skift i dyretyper, staldsystemer og 
miljøteknologi (§ 18). Landbrug & Fødevarer ser ingen grund til, at denne 
anmeldeordning skal indeholde begrænsninger om, hvilke skift i dyretyper der kan lade 
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sig gøre. Så længe det med nyeste viden sikres, at emission af ammoniak og lugt ikke 
øges, bør alle mulige skift kunne lade sig gøre.   
 
Landbrug & Fødevarer ser også med alvor på, at virkemidlet ”reduceret protein-indhold i 
foder” falder bort i forhold til at tælle med ved at reducere ammoniakudledningen til natur. 
Landbrug & Fødevarer anmode om en faglig begrundelse for, at dette virkemiddel ikke 
fortsat kan anvendes, og vil anmode om, at det hurtigst muligt tilføjes til listen af 
anerkendte virkemidler.  
 
Som en yderligere mulighed for fleksibilitet har Miljøstyrelsen indarbejdet en ny mulighed 
for fleksibilitet i IT-ansøgningssystemet: ”Fleksgrupper”. Landbrug & Fødevarer synes 
dette er et godt initiativ, men finder, at der er nogle grundlæggende problemer i 
konstruktionen af disse fleksgrupper, der gør deres anvendelighed i praksis meget 
begrænset. 
 
Med den nuværende udformning af fleksgrupperne vil ansøger være begrænset til 
specifikke kombinationer med udgangspunkt i urealistiske worst-case betragtninger på 
alle indgående parametre. Det bør være muligt at sammensætte sin 
ansøgningsfleksibilitet efter reelt behov. Vi anerkender dog, at der kan være visse IT-
mæssige udfordringer og ønsker snarest muligt en dialog med Miljøstyrelsen, så det 
sikres, at de mest nødvendige ønsker til fleksibilitet indarbejdes i husdyrgodkendelse.dk 
ved førstkommende lejlighed.  
 
Fleksibilitet for alle husdyrbrug 
Et grundlæggende formål med overgang til en emissionsorienteret regulering er, at langt 
de fleste tilpasninger uden en merpåvirkning til miljøet skal kunne rummes indenfor den 
enkelte tilladelse og godkendelse. Landbrug & Fødevarer finder, at det er vigtigt, at dette 
afspejles klart i den nye bekendtgørelse og kommende vejledning. Flere af 
anmeldeordningerne opererer stadig med en detail-regulering, der ikke er nødvendig, så 
længe der er en overordnet præmis om, at emissionerne ikke må stige.  
 
Dette omfatter for eksempel anmeldeordningen for driftsbygninger, som Landbrug & 
Fødevarer mener, bør omfatte alle driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige 
for husdyrbruget, hvis det ikke sker en forøgelse af produktionsarealet. Et andet 
eksempel er anmeldeordningerne for skift i dyretype, som beskrevet ovenfor.  
 
Det fuldstændige bortfald af anmeldeordningen for ændring af 
gødningsopbevaringsanlæg vækker bekymring. Med ny regulering vil det ikke længere 
være muligt at etablere, udvide eller ændre et gødningsopbevaringsanlæg på et 
husdyrbrug, uden en ny tilladelse eller godkendelse. Landbrug & Fødevarer finder dette 
problematisk. Det bør fortsat være muligt at udskifte eller renovere et gammelt 
gødningsopbevaringsanlæg, hvis det ikke medfører flere m2 med gødningsoverflade.  I 
den situation er det ikke rimeligt, at hele husdyrbruget skal gennemgå fornyet 
tilladelse/godkendelse. For de husdyrbrug, der af forskellige årsager ikke kan godkendes 
efter §§ 16a eller 16b vil det også betyde, at de reelt bliver nød til at lukke deres 
produktion. 
 
Landbrug & Fødevarer mener også, der i højere grad bør defineres bagatelgrænser for, 
hvornår en miljøpåvirkning er væsentlig og kræver en nærmere vurdering. Indenfor 
rammerne af det nye VVM-direktiv er der mulighed for at operere med langt flere 
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bagatelgrænser. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at disse muligheder udnyttes fuldt ud 
i den nye bekendtgørelse, og ønsker dette aspekt inddraget i en kommende evaluering af 
ny husdyrregulering.    
 
Som eksempel kan nævnes anmeldeordningen for hobbydyr, som Landbrug & Fødevarer 
finder unødvendig. Landbrug & Fødevarer mener principielt, at et ikke-erhvervsmæssigt 
hold af hobbydyr som f.eks. høns, får eller hest ved siden af den primære 
husdyrproduktion bør betragtes som en bagatel ift. miljøpåvirkning, og at der dermed ikke 
er behov for en anmeldeordning.  
 
For at opnå den ønskede og forudsatte fleksibilitet med anmeldeordningerne vedrørende 
miljøteknologi, er det også bydende nødvendigt, at bilag 4 med standardvilkår for 
miljøteknologi udbygges hurtigst muligt. I processen med at udarbejde vilkår for de øvrige 
teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste skal det sikres, at erfarne miljørådgivere, 
kommunale sagsbehandlere og personer med testerfaring af miljøteknologi inddrages.  
 
Det er essentielt, at de beskrevne vilkår både er funktionelle, praktiske og fleksible 
gennemførlige. Landbrug & Fødevarer ser frem til, at denne proces går i gang hurtigst 
muligt.   
 
Utilsigtede stramninger af beskyttelsesniveauet 
Under gennemgang af bekendtgørelsesudkastet, er Landbrug & Fødevarer blevet 
opmærksom på en række steder, hvor der sker stramninger i forhold til den nuværende 
regulering. Dette er udenfor præmissen for den nye husdyrregulering, og Landbrug & 
Fødevarer forventer derfor, at der rettes op på dette.  
 
• Landbrug & Fødevarer har noteret, at Miljøstyrelsen fortolker den nuværende 

bekendtgørelse således, at der ved beregning af mer-deposition af ammoniak til et 
kategori 3 område skal laves en dobbelt-beregning, så der beregnes både i forhold til 
nudriften og til den såkaldte 8-års-drift. Landbrug & Fødevarer er uenig i denne 
fortolkning af nuværende regulering. I henhold til gældende 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelse skal der, efter Landbrug & Fødevarers opfattelse, 
alene vurderes i forhold til 8-årsdriften.  
 
Indførelse af dobbelt-beregning af merdepositionen vil medføre et mindre incitament til 
løbende at nedbringe ammoniakemissionen, hvilket ikke vil være til gavn for hverken 
naturen eller husdyrbrugets udvikling.  
 
Subsidiært bør det klart fremgå, at ingen frivillige miljøtiltag tæller med i beregningen 
af nudriften. 

 
• Udskiftning af ordet ”særlige tilfælde” med ”tilfælde” i § 35 stk. 2 udgør en markant 

skærpelse af en bestemmelse, som Landbrug & Fødevarer i det hele taget finder 
unødvendig, idet habitatnaturtyper uden for Natura 2000-områderne ikke er beskyttet 
af habitatdirektivet. 

• Der er indført skærpede BAT-krav for økologisk malkekvæg, økologiske 
slagtekyllinger og rene kvie-stalde (Bilag 3, stk. A, pkt. 2, tabel 4) 

• Indførelse af et afstandskrav til nabobeboelse på 50 meter (§ 10, stk. 2, nr. 2) 
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• Markant begrænsning af muligheden for at supplere naturafgræsning med afgræsning 
af arealer med permanent græs (§ 12, stk 2)  

• Udskiftning af begrebet ”lugtgener” med ”lugtemission” (§ 32) 
• Formuleringsmæssige stramninger af revurderingskrav ift. totaldeposition på kategori 

1 og 2 natur (§ 39) 
• Færre rendebredder for mink tilladt (Bilag 3, A) 
 
Omfang af den kommunale vurdering og vilkårsfastsæt telse 
Landbrug & Fødevarer finder det meget svært at overskue konsekvenserne af den 
omskrivning der i §§33-35 er ift. til den nugældende bekendtgørelses § 13. 
Tilsyneladende inddrages der i §§ 33-35 indhold fra flere af de paragraffer, der er blevet 
ophævet med den ændring af husdyrbrugloven, der træder i kraft 1. august 2017.  
 
Kommunerne synes umiddelbart at få en friere mulighed for vurdering af ”de relevante 
forhold”, hvilket Landbrug & Fødevarer finder betænkeligt. Det fremgår heller ikke, 
hvorvidt der er nogen forskel mellem § 16a og § 16b godkendelser/tilladelser i forhold til 
den vurdering kommunen skal foretage. Dette synes ikke i overensstemmelse med 
intentionen om forenkling. Der må heller ikke dannes grundlag for en gradvis 
administrativ skærpelse af det fastlagte beskyttelsesniveau. 
 
Landbrug & Fødevarer ønsker derfor hurtigst muligt en dialog med Miljøstyrelsen, der kan 
skabe klarhed om disse forhold.  
 
Særligt om økologisk eller ekstensiv produktion  
Ved overgangen til stipladsmodellen, er der en risiko for, at eksisterende bedrifter og 
visse produktionssystemer kan komme i en alvorlig klemme, fordi de med nyt 
beregningsgrundlag får estimeret en langt højere emission end de gjorde med det 
nuværende. Dette vil særligt gælde for ekstensive produktioner, økologiske produktion 
eller andre typer af produktion, der afviger fra normen.  
 
Landbrug & Fødevarer savner, at der i bekendtgørelsen tages højde for, at der i praksis 
vil være en række af disse forskelligartede produktionsformer, der ikke med rimelighed 
kan reguleres efter de generelle emissionsfaktorer, BAT-krav og lignende i 
bekendtgørelsen. Jf. betænkningen til den ændrede husdyrbruglov bør der indføres en 
undtagelsesmulighed fra stipladsmodellens beregninger, hvor kommunen kan foretage 
en konkret vurdering.  
 
I visse tilfælde vil det være relevant at fastsætte specifikke emissionsfaktorer for visse 
produktionsformer og –arealer. Eksempelvis kan nævnes verandastalde til fjerkræ, hvor 
gødningsafsætningen er minimal, som jf. udkastet vil blive regnet med samme emission 
per m2 som det intensive staldareal med høj gødningsafsætning. Landbrug & Fødevarer 
vil opfordre til, at der iværksættes dataindsamling vedrørende ammoniakemissionen per 
m2 fra visse typer af ekstensive staldarealer.  
 
Andre forhold 
Landbrug & Fødevarer vil gerne understrege, at når den nye arealregulering inkl. generel 
fosforregulering træder i kraft, bør alle vilkår i eksisterende miljøgodkendelser angående 
mængde og koncentration af fosfor i foder til dyr bør bortfalde. Dette ses ikke at fremgå af 
hverken bekendtgørelse eller vejledning. 
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Specifikke kommentarer 
 
Vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendelse og t illadelse m.v. af husdyrbrug 
 
§ 2, nr. 3, d) 
Definitionen af ammoniakfølsom skov giver i praksis anledning til problemer, og der er 
behov for både en bedre og mere proportional afgrænsning samt en bedre vejledning af 
kommunerne. Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at der snarest muligt tages 
initiativ til at justere reglerne. 
 
Landbrug & Fødevarer finder eksempelvis definitionen af ammoniakfølsom skov for bred 
og uden proportionalitet mellem de miljø- og naturmæssige effekter på den ene side og 
de erhvervsmæssige konsekvenser på den anden side. Definitionen omfatter bl.a. 
skovbevoksede arealer, der end ikke er fredskov, og dermed fuldt lovligt kan fældes. Der 
tages heller ikke hensyn til randvirkninger i skovens kant. Den nuværende regulering kan 
føre til meget disproportionale krav i forbindelse med anmeldelser og fastsættelse af 
vilkår i en miljøgodkendelse, som ikke kan begrundes med egentlig naturbeskyttelse. 
 
§ 3, stk. 1 
Den anvendte formulering giver ikke svar på, hvilken kommune der skal modtage en 
ansøgning, hvis et husdyrbrug er beliggende i mere end en kommune. 
 
Det foreslås, at hvis en ejendom er beliggende i mere end én kommune, bør 
ansøgningen sendes til den kommune, hvor de fleste af de ansøgte m2 produktionsareal 
er beliggende.  
 
§ 4, stk. 3, nr. 3. 
Det foreslås, at der henvises til lovens § 54 j, da det formodes at være denne 
bestemmelse, en sådan beslutning skal træffes efter. 
 
§ 4, stk. 5 
Ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten skal ansøger tage hensyn til tilgængelige 
resultater af andre relevante vurderinger foretaget i henhold til anden lovgivning.  
 
Disse oplysninger er dog ikke nævnt i bilag B og D, og Landbrug & Fødevarer er derfor i 
tvivl om, hvorvidt det er integreret i IT-ansøgningssystemet. Se sidste sætning i bilag 1. 
 
Da kravet i stk. 5 er diffust, bør det fremgå klart (evt. i vejledningen), at de krævede 
oplysninger er integreret i ansøgnings-systemet, jf. også, at ansøger stort set skal give de 
samme oplysninger som i dag. 
 
§ 4, stk. 6 
Der henvises til bilag 1, pkt. D, nr. 1-4. Dette bilag indeholder kun punkterne 1-3. 
 
§ 4, stk. 7 
Udtrykket ”kvalificerede og kompetente eksperter” bør, evt. i vejledningen, defineres mere 
klart, så der ikke er tvivl om, at eksempelvis landboforeningernes konsulenter, SEGES’ 
konsulenter, faguddannede driftsledere o. lign. hører ind under denne gruppe.  
 
§ 7,nr.1 
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Landbrug & Fødevarer noterer med tilfredshed, at ministeren har tænkt sig at benytte 
muligheden for at fastsætte en højere tilladelsesgrænse for særlige produktionsformer 
end de generelle 100 m2 produktionsareal.  
 
Udkastets forslag om en tilladelsesgrænse på 150 m2 for heste, ammekvæg, geder og får 
på dybstrøelse, udgør dog en stramning af tilladelsesgrænsen for 
ammekvægsbesætninger i forhold til den nuværende grænse på 15 DE. Grænsen bør i 
stedet sættes til 175 m2. 
 
§ 7,nr.3 
Denne undtagelse fra tilladelsesgrænsen er desværre udformet, så den har meget 
begrænset anvendelighed for besætninger med ammekvæg. Dette skyldes, at perioden, 
hvor stalden skal være tom, er meget begrænsende for anvendelsesmulighederne. I 
praksis er der behov for fleksibilitet i forhold til, hvornår dyrene skal sættes på græs og 
tages hjem. Dette ses ikke at have nogen væsentlig miljømæssig betydning, da det altid 
er i landmandens interesse at sætte dyrene på græs, så snart det er muligt. Det er tillige 
nødvendigt med en mulighed for at have et begrænset antal dyr på stald i løbet af 
sommerhalvåret, for eksempel syge dyr eller slagtekalve til færdigfodring. 
 
Tidsfristen bør derfor ændres til ”… til den 15. maj”. Samtidig bør det indføjes, at en 
mindre del af stalden kan anvendes i sommerhalvåret (<100 m2) uden det medfører 
tilladelsespligt. 
 
§ 10, stk. 1 
Denne anmeldeordning er begrænset til specifikke typer af driftsbygninger. Landbrug & 
Fødevarer finder, at dette er en unødig begrænsning af anvendelsesmulighederne. 
 
Anmeldeordningen bør gælde for alle typer af driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt 
nødvendige for husdyrbruget, så længe det ikke medfører flere m2 produktionsareal eller 
m2 husdyrgødningslager. Da emissionerne afhænger af arealet med gødning, vil det 
være fagligt korrekt at udvide anmeldeordningen.  
 
Eksempelvis kan nævnes separate separationsanlæg til dyr, der skal tilses af inseminør 
eller dyrlæge, hvor dyrene ikke må opbindes i længere tid ad gangen. Derfor bør det 
komme ind under bilag 3, C, nr. 2 og kunne indgå i § 10.  
 
Malkerobotter bør også kunne etableres, uden at det kræver en ny godkendelse/tilladelse 
af hele anlægget. Gulvarealet i en malkerobot rengøres hyppigt, og bør ikke tælle med 
som produktionsareal.  
 
Udleveringsrum på svinebedrifter bør tillige kunne etableres på en § 10 anmeldelse, så 
længe det rengøres hurtigt efter brug. Det betragtes ikke som produktionsareal, men er 
erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbedriften. 
 
§ 10, Stk. 2, nr. 2 
Indførelsen af et afstandskrav på 50 meter til nabobeboelse er en markant stramning af 
anvendelsesmulighederne for denne anmeldeordning ift. nuværende regulering. Så 
længe driftsbygningen ikke medfører forøget forurening, bør der ikke være noget 
afstandskrav. 
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§ 12, stk. 2 
Betingelserne for anvendelse af anmeldeordningen er markant skærpet i forhold til 
nuværende regulering, idet naturafgræsningen kun må suppleres med afgræsning af 
”mindre arealer” med permanent græs. I den nuværende bekendtgørelse må de øvrige 
arealer højst udgøre halvdelen af det samlede areal.  
 
Landbrug & Fødevarer finder denne skærpelse uacceptabel og mener, at nuværende 
regulering med op til 50 % ”øvrige arealer med permanent græs” bør videreføres.  
 
§ 12, stk. 4, nr. 4 
Jf. kommentar til § 7 nr. 3 bør perioden, hvor vinteropstaldning er tilladt, forlænges. I 
praksis er det ofte umuligt at sætte dyrene på græs 1. maj. Landbrug & Fødevarer mener, 
at perioden, hvor dyrene kan være på stald, i stedet bør være frem til 15. maj. 
 
§ 12, stk. 6. nr. 1  
Kravet vedrørende ventilationsafkast er unødvendigt, og bør slettes. Denne 
anmeldeordning omfatter alene små hold af ammekvæg, får, geder og heste, der normalt 
opstaldes i naturligt ventilerede stalde. En eventuel miljøpåvirkning vil dermed være 
bagatelagtig. Landbrug & Fødevarer mener derfor, at bestemmelsen bør udgå. 
 
§ 12, stk. 6, nr. 1  
Landbrug & Fødevarer finder det meget betænkeligt, og er helt uforstående overfor, at 
begrebet ”øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget…” 
er tilføjet i udkastet til denne og flere andre paragraffer i bekendtgørelsen sammenlignet 
med nuværende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. Det vurderes som en skærpelse af 
beskyttelsesniveauet uden hjemmel i habitatdirektivet. 
 
Naturarealer under arealgrænsen for Naturbeskyttelseslovens § 3, der er beliggende 
udenfor natura 2000-områderne, er ikke beskyttet ved anden lovgivning, og der foretages 
ikke en landsdækkende og kvalitetssikret kortlægning af habitatnaturtyper udenfor Natura 
2000-områderne. Enhver regulering, der hviler på identifikation af sådanne naturtyper, vil 
derfor udelukkende skulle baseres på kommunalt skøn af, hvorvidt nogle af disse 
naturtyper er beliggende nær husdyrbruget. Dette vil medføre uensartet sagsbehandling, 
og stor usikkerhed for ansøger/anmelder til følge.  
 
Sætningen bør fjernes, så der alene vurderes ift. kategori 1-, 2- eller 3-natur.  
 
§ 13  
Landbrug & Fødevarer mener, at det er helt nødvendigt og naturligt, at landmænd med 
husdyrproduktion kan have et mindre dyrehold (hobbydyr) ved siden af den primære 
produktion uden at det medfører krav om hverken en anmeldelse eller en helt ny 
miljøgodkendelse. Miljøpåvirkningen fra to heste og et hønsehus i haven har intet med 
den erhvervsmæssige husdyrproduktion at gøre, og må alt andet lige kunne falde ind 
under en bagatelgrænse. Anden erhvervsvirksomhed skal heller ikke lave anmeldelse til 
kommunen, fordi de privat vælger at have eksempelvis 5 får og 30 høns i den ene længe 
af gården.  
 
Landbrug & Fødevarer mener principielt, at et så lille areal udelukkende beregnet til 
hobbydyr bør betragtes som en bagatel ift. miljøpåvirkning, og at der dermed ikke er 
behov for en anmeldeordning.  



Side 9 af 23 
 

  

 
Landbrug & Fødevarer er også betænkelig ved den meget firkantede definition på 25 m2 
produktionsareal. Så længe hobbydyreholdet kan betragtes som ikke-erhvervsmæssigt jf. 
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, bør det være en bagatel – også selvom det samlede 
staldareal eller hønsegård løber op i mere end 25 m2.  
 
§14, stk. 2 og stk. 3 
Bestemmelsen om, at antallet af dyreenheder skal reduceres i hvert staldafsnit med 
mindst 50 % hhv. 25 %, hvis der skiftes til ammekvæg mv., er helt uacceptabel og 
unødvendig. Kravet betyder, at en række husdyrbrug helt urimeligt udsættes for en meget 
markant stramning af reguleringen, selvom der på ingen måde er tale om en forøget 
emission.  
 
Eksempelvis vil et helt almindeligt skift i forholdet mellem køer og kvier på en 
eksisterende bedrift, der ikke er godkendt efter §§ 16a eller 16b, fremover betyde en 
reduktion af besætningen med 50 pct. Dermed vil helt almindelige produktionsmæssige 
skift, der er nødvendige for at tilpasse sig markedet og opretholde rentabiliteten på 
bedriften, blive umulige og vil føre til en stærkt fremskyndet nedlukning af produktionen.  
 
Denne bestemmelse er heller ikke i overensstemmelse med den viden, der ligger til grund 
for ny regulering, hvor køer og kvier har samme emission per m2. Ligeledes vil et skift fra 
slagtesvin til smågrise kræve en reduktion i antal DE på 50 % selvom smågrisene har en 
mindre emission per m2 end slagtesvinene.  
 
Endvidere giver specifikationen af, at kravet skal overholdes for hvert staldafsnit, 
problemer. For eksempel; hvis der skiftes fra slagtesvin i 5 staldafsnit til ammekøer i 2 
afsnit (de andre afsnit bruges ikke til dyrehold), må de 2 afsnit kun indeholde 75 % i hvert 
afsnit, hvilket samlet set vil sige en reduktion på 70 %.  
 
Landbrug & Fødevarer foreslår en dialog i forhold til udformningen af en mere 
afbalanceret anmeldeordning, så der ikke sker helt urimelige stramninger og samtidig 
sikrer, at der ikke sker en øget emission. Dette vil være i tråd med intentionen om den 
nye husdyrregulering. 
 
Som eksempler på skift i dyretype, der er produktionsmæssigt relevante, og som med 
nyeste viden kan foretages uden en meremission, er skift fra:  
 
• so- eller slagtesvinehold til smågrisehold 
• slagtesvinehold til sohold 
• ”Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger” til ”Kyllinger. Økologiske” 
• en slagtealder på konventionelle slagtekyllinger til en anden slagtealder 
• køer til kvier og omvendt 
• malkekøer/kvier til ammekvæg eller slagtekalve 
• svin til slagtekalve/ ammekvæg  
 
Derudover er der en række skift, hvor det forholdsvis enkelt kan dokumenteres, hvorvidt 
der er en væsentlig meremission.  
 
§ 15, stk. 2, nr. 2 
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Denne anmeldeordning indeholder et krav om samme dyretype og staldsystem. Landbrug 
& Fødevarer forstår dette således, at det ikke udelukker en eventuel anvendelse af en 
anden anmeldeordning (skift mellem dyretyper), hvis betingelserne for denne kan 
opfyldes. 
 
§ 16, stk. 2 nr. 3 
Af hensyn til ensartet sagsbehandling og forudsigelighed i reguleringen mener Landbrug 
& Fødevarer, jf. ovenstående kommentar til § 12, stk. 6, nr. 1, at sætningen ”samt øvrige 
ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale 
naturbeskyttelsesområder” bør fjernes. Der bør alene skal tages stilling til, om 
afprøvningen finder sted mindst 100 m fra kategori 1-, 2- eller 3-natur.  
 
§ 16, stk. 4 
Landbrug & Fødevarer forstår forbuddet mod ændring af anvendelsen af 
produktionsarealet således, at det ikke udelukker anvendelse af en anden 
anmeldeordning, hvis betingelserne for anvendelse af denne kan opfyldes. 
 
§ 17 Stk. 3. nr. 2 
Landbrug & Fødevarer forstår ikke formuleringen: ”Den samlede vægt af slagtesvin på 
stald i hvert staldafsnit (antal stipladser * gennemsnitsvægt pr. slagtesvin på stald) må 
ikke øges i forhold til den samlede vægt på stald, som er tilladt eller godkendt”. Det er 
ikke muligt at tolke hverken hensigt, eller hvordan omtalte kan håndhæves. 
 
For alle miljøgodkendelser meddelt siden seneste husdyrlov trådte i kraft i 2007, er der 
for hver enkelt godkendelse indtegnet de stalde, hvor der foregår husdyrproduktion. Det 
vil sige, at kommunerne til enhver tid ved deres tilsyn kan håndhæve, om der er 
produktion af grise andre steder på lokaliteten end det godkendte husdyranlæg. 
Derudover er der ifølge EU velfærdsregler – regler for, hvor mange grise, der må være 
per netto produktionsareal. Det gør, at der i forvejen er fastsat en grundlæggende øvre 
ramme for, hvor mange slagtesvin der kan produceres i et miljøgodkendt husdyranlæg.  
 
På det grundlag foreslår Landbrug & Fødevarer, at § 17 Stk. 3. nr. 2 slettes. 
 
§ 18, stk. 2 
Landbrug & Fødevarer ser ingen grund til, at denne anmeldeordning skal indeholde 
begrænsninger på, hvilke skift i dyretype der kan lade sig gøre. Så længe stk. 5, nr. 1 
sikrer, at emission af ammoniak og lugt ikke øges, bør alle mulige skift kunne lade sig 
gøre.   
 
Bestemmelsen foreslås udtaget af bekendtgørelsen.  
 
§ 18, stk. 4 
Anvendeligheden af denne anmeldeordning til skift i teknologi afhænger jf. stk. 4 af en 
udbygning af bilag 4, idet bilag 4 pt. kun indeholder driftsvilkår for staldforsuring. 
 
Der henvises til de overordnede kommentarer og specifikke kommentarer vedrørende 
bilag 4. 
 
§ 18, stk. 5, nr. 3, sidste punktum 
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Landbrug & Fødevarer mener, at indføjelsen af et depositionskrav til ”øvrige 
ammoniakfølsomme naturtyper” er en skærpelse af reguleringen uden hjemmel i 
habitatdirektivet. Der henvises til ovenstående kommentar til § 12, stk. 6, nr. 1. 
 
Af hensyn til ensartet sagsbehandling og forudsigelighed i reguleringen bør følgende 
sætning fjernes: ”Depositionen af ammoniak til øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, må ikke 
forøges”.  
 
§ 20, stk. 4 
Det er i formuleringerne omkring fast husdyrgødning uklart, om det er det fysisk 
maksimale grundareal, der ligger til grund for beregningen af emission, eller om det er det 
maksimalt ansøgte areal, der anvendes i beregningen. Landbrug & Fødevarer mener, at 
det er afgørende, hvor mange m2 der er ansøgt og godkendt/tilladt til 
gødningsopbevaring, ikke hvor stor møddingspladsen fysisk er. Det bør være muligt kun 
at anvende en del af møddingspladsen til gødning, mens resten anvendes til andre 
formål, uden at det medfører en på papiret meget stor ammoniakemission.   
 
§ 24, stk. 3 
Landbrug & Fødevarer forstår ikke, hvorfor den såkaldte ”bubble approach” afviges for 
netop konsumægshøner, så den maksimale emission fastlægges som et krav for hvert 
husdyranlæg i stedet for som et samlet krav for alle husdyranlæg og 
gødningsopbevaringsanlæg.  
 
Landbrug & Fødevarer skal anmode om nærmere dialog med Miljøstyrelsen, så dette kan 
afklares. 
 
§ 24, stk. 5 
Muligheden for at fravige de generelle BAT-krav kræver, at ”ansøgeren godtgør”, at 
kravet ikke er proportionalt. Det er uklart, hvor stor en bevisbyrde der her lægges på 
ansøgerens skuldre.   
 
§ 25, stk. 2-3 
Landbrug & Fødevarer kan hverken af bekendtgørelsen eller notat om udkast til 
bekendtgørelsen læse, hvordan ansøger kan gøre sig bekendt med om, og i så fald 
hvordan, nabo-bedrifter indgår i kumulationsberegningerne for ammoniak. Kravet er 
derfor særdeles uhensigtsmæssigt, hvis ansøger ikke ved egen hjælp kan fremsøge de 
data, der er nødvendige ved opgørelse af kumulation.  
 
Det bør fremgå af vejledning, hvordan ansøger skal forholde sig, og hvad ansøger kan 
gøre, for at få de nødvendige oplysninger til en retvisende kumulationsberegning.  
 
§ 25, stk. 3 
Landbrug & Fødevarer konstaterer, at der i denne paragraf tales om det vægtede 
centrum af et husdyrbrugs emissioner. Dette er ikke i overensstemmelse med 
beregningsmetoderne i husdyrgodkendelse.dk, der per automatik regner med, at al 
ammoniakudledningen finder sted fra det hjørne af anlægget, der er nærmest 
naturområdet.  
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Efter Landbrug & Fødevarers mening, er det mest fagligt korrekt, at emissionen sker fra 
et vægtet centrum for husdyrbruget. Derfor bør emissionen naturligvis også beregnes 
således i husdyrgodkendelse.dk. Dette bør der rettes op på hurtigst muligt.  
 
§ 27, stk. 2 
Landbrug & Fødevarer mener, at der er andre tiltag end naturafgræsning, der kan have 
en positiv indvirkning på naturarealer nær husdyrbrug. Disse tiltag bør derfor indgå som 
mulige virkemidler til at opnå forhøjede totaldepositionskrav på samme måde som 
afgræsning. Landbrug & Fødevarer ønsker, at disse muligheder for fleksibilitet 
indarbejdes i det beslutningsgrundlag for ny ammoniakregulering, der er under 
udarbejdelse i regi af Naturpakken, og ser frem til dialog om dette.      
 
§ 28 
Landbrug & Fødevarer finder det hensigtsmæssigt, hvis bestemmelsen suppleres med ”jf. 
§ 35, stk. 2 – 4”, da disse bestemmelser indeholder specifikke anvisninger vedrørende 
den konkrete vurdering, der beskrives i § 28. 
 
§ 29, stk. 2 
Bestemmelsen skærper beskyttelsesniveauet ved at fastlægge to merdepositioner i strid 
med forarbejderne til lovændringen. Der henvises til bemærkningerne i afsnit 5.3.1.3.3 i 
forslaget til ændringen af Husdyrbrugloven, hvor det er anført, at forslaget ikke berører 
det gældende beskyttelsesniveau for så vidt angår de specifikke 
ammoniakdepositionskrav. Det specifikke depositionskrav er i dag, for så vidt angår 
merdeposition, defineret i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i bilag 3, 
afsnit A, nr. 4, in fine således: ” Det skal bemærkes, at merdepositionen, jf. § 26, stk. 2, i 
lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug, skal beregnes ud fra alle etableringer, 
udvidelser eller ændringer foretaget siden 1. januar 2007, dog højst en 8-årig periode.”   
 
Denne indførelse af dobbelt-beregning af merdepositionen kan f.eks. give problemer for 
minkfarme, der ligger tæt på natur. Det skyldes, at virkemidlet to gange ugentlig tømning 
af render oftest skal bruges ved første udvidelse, for at leve op til krav om BAT.  Derfor vil 
det ofte være svært at reducere ret meget mere ved udvidelse nr. 2.  
 
Konsekvensen heraf vil være en udsættelse af tiltag, der reelt nedsætter udledningen af 
ammoniak, hvilket ikke vil være til gavn for hverken naturen eller husdyrbruget.   
 
Den nugældende formulering i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen påstås 
videreført uændret i § 29, stk. 2. 
 
§ 29 
Landbrug & Fødevarer antager, at den hidtil lovlige drift i denne situation beregnes ud fra 
ny viden om emission per m2 produktionsareal kombineret med en konstatering af hvor 
mange m2 produktionsareal, der reelt har indgået i den hidtil lovlige drift.  
 
Såfremt der på de pågældende husdyrbrug har været flere m2 produktionsareal per dyr 
end normalt, vil det således være det reelle produktionsareal, der ligger til grund for 
merdepositionsberegningen og ikke en beregning af, hvor mange m2 produktionsareal, 
der ville være nødvendigt til det tilladte antal DE, under gennemsnitlige forhold.    
 
§ 30, pkt. 2 
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Sætningen ”..ligger flere end 6 beboelsesbygninger..” er ikke fuldstændig i 
overensstemmelse med nuværende bekendtgørelses formuleringer. Den bør ændres til 
”..ligger flere end 6 andre beboelsesbygninger..” for at undgå skærpelser og 
misforståelser.  
 
§ 30 
Både i den gældende og i udkastet til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse skal 
genegrænser for lugt vurderes efter både FMK metoden fra før 2007 og efter ”Den nye 
lugtvejledning fra 2007”. Lugtkravet fastsættes herefter således, at det er det skrappeste 
krav, der gælder.   
 
Med henvisning til bemærkningerne til husdyrbrugloven ser Landbrug & Fødevarer frem 
til, at der hurtigt etableres et forbedret reguleringsgrundlag, som gør op med den 
nuværende irrationelle dobbeltregulering af lugt.  
 
§ 32, stk. 1 
Formuleringen er ændret i forhold til i dag, idet der skiftes fra at se på lugtgener til at se 
på lugtemission. Landbrug & Fødevarer mener, at dette er en skærpelse ift. den hidtidige 
50 % regel baseret på geneafstand. Den hidtidige anvendelse af begrebet lugtgener bør 
videreføres. Hvis der er behov for en ændring bør det ske på et fuldt oplyst grundlag og 
vurdering af konsekvenserne i forbindelse med et forbedret reguleringsgrundlag for lugt.  
 
§ 32, stk. 3 
Jf. ovenstående kommentar til § 29 mener Landbrug & Fødevarer, at meremissionen i 
forhold til § 32 også bør beregnes ud fra en konstatering af hvor mange m2 

produktionsareal, der reelt har indgået i den hidtil lovlige drift. 
 
§ 33-35 
Landbrug & Fødevarer finder det meget svært at overskue konsekvenserne af den 
omskrivning der i §§33-35 er ift. til den nugældende bekendtgørelses § 13. 
Tilsyneladende inddrages der i §§ 33-35 indhold fra flere af de paragraffer, der er blevet 
ophævet med den ændring af husdyrbrugloven, der træder i kraft 1. august 2017.  
 
Kommunerne synes umiddelbart at få en friere mulighed for vurdering af ”de relevante 
forhold”, hvilket Landbrug & Fødevarer finder betænkeligt. Det fremgår heller ikke, 
hvorvidt der er nogen forskel mellem § 16a og § 16b godkendelser/tilladelser i forhold til 
den vurdering kommunen skal foretage. Dette synes ikke i overensstemmelse med 
intentionen om forenkling.  
 
Landbrug & Fødevarer ønsker derfor hurtigst muligt en dialog med Miljøstyrelsen, der kan 
skabe klarhed om disse forhold.  
 
Det er vores klare opfattelse, at klarhed over rækkeviden af den kommunale vurdering og 
kravene er vigtig, ligesom forenkling er i højsædet. Der må heller ikke dannes grundlag 
for en gradvis administrativ skærpelse af det fastlagte beskyttelsesniveau. 
 
§ 33, stk. 3 
Her anføres et ubetinget krav om, at det skal vurderes, om et byggeri er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Et sådant krav ses kun i dag 
at gælde implicit i bestemte situationer fx i § 22, der ophæves i den nye husdyrbruglov.  
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Det forekommer uklart, hvad kommunen skal anvende denne generelle vurdering til. 
 
Bestemmelsen foreslås derfor udtaget. 
 
§ 35, stk. 1, nr. 6 
Denne bestemmelse vedrører bebyggelse ift. krav om afskærmende beplantning. 
Landbrug & Fødevarer ønsker det tydeliggjort, at et hegn om en hønsegård eller om 
udearealer til svin ikke er bebyggelse, således at der ikke generelt kan stilles krav om 
afskærmende beplantning hele vejen rundt om hegnet. Det kan være tale om meget store 
arealer og dermed et byrdefuldt krav. 
 
§ 35, stk. 2 
Denne bestemmelse indeholder en markant skærpelse i forhold til den nugældende 
bekendtgørelses § 13, stk. 2, idet ”særlige tilfælde” er blevet til ”tilfælde” i 
høringsudkastet. For ikke at ændre på beskyttelsesniveauet bør denne bestemmelse som 
minimum kun gælde i ”særlige tilfælde”. 
 
Landbrug & Fødevarer mener i øvrigt, at denne bestemmelse i det hele taget er 
unødvendig, idet habitatnaturtyper uden for Natura 2000-områderne ikke er beskyttet af 
habitatdirektivet (se overordnede kommentarer for uddybning).  
 
§ 35, stk. 2-3 
Bestemmelserne er ikke præcise nok for så vidt angår, at der skal være tale om særlige 
lokale- eller regionale beskyttelsesinteresser, før der stilles vilkår for merbelastningen af 
natur.  
 
De internationalt anbefalede tålegrænser er baseret på relativt veldefinerede naturtyper, 
struktur- og funktionsparametre og ofte typiske arter eller biodiversitetsindikatorer samt 
vidtrækkende politisk fastlagte mål for langtidssikring af biodiversiteten, der kan føre til at, 
tålegrænsen ligger under den aktuelle kvælstofbelastning af området. Der gælder ikke 
tilsvarende for naturen omfattet af kategori 3, der rummer langt mere bredt definerede 
naturtyper. 
 
Effekterne af kvælstofdepositionen viser sig med årtiers forsinkelse, og der er sjældent en 
direkte sammenhæng mellem den observerede naturtilstand og den aktuelle belastning 
af et område. Dertil kommer, at tålegrænsen er dynamisk, vurderingerne af den enkelte 
kildes merbelastning af et konkret areal i modsætning til andre arealer er vanskelig, 
baggrundsbelastningen betydning og variation over tid er vanskelig og opgøres ikke på 
samme skala som den enkelte kilde. 
 
Konsekvenserne kan være, at der anvendes kendt viden uden behørig hensyntagen til 
det politiske element og på den baggrund stilles uproportionelle krav til det enkelte 
husdyrbrug, der hverken kan begrundes eller følges op med egentlige politiske mål og 
beskyttelse af naturtilstanden. 
 
Landbrug & Fødevarer ser derfor frem til en snarlig revision af ammoniakreguleringen, 
som der lægges op til med Naturpakkens beslutning om udarbejdelse af et nyt 
beslutningsgrundlag for ammoniakreguleringen.   
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§ 35, stk. 4, nr. 4 
I denne bestemmelse omtales kun minivådområder, som et område, der kan udlægges 
med henblik på kvælstoffjernelse. Over de kommende år skal der anlægges og afprøves 
en lang række miljøvirkemidler. Det er vigtigt for succesfuld implementering at lodsejere 
føler sig trygge ved, at etableringen ikke får negative konsekvenser for 
produktionsmulighederne på nærliggende husdyrbrug.  
 
Teksten bør derfor udvides til at omfatte vådområder generelt: ”4) kvælstofbidrag til 
området fra andre kilder herunder, om der er tale om et vådområde, minivådområde eller 
andre konstruerede miljøvirkemidler, som er udlagt med henblik på kvælstoffjernelse fra 
landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag eller for så vidt angår 
skove om de gødskes.” 
 
§ 35,nr. 10 
Landbrug & Fødevarer antager, at sætningen ”IE-husdyrbrug skal indberette 
informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang 
årligt” indholdsmæssigt svarer til den nuværende bekendtgørelses § 17, stk. 2, der følger 
af IE-direktivets artikel 14.  
 
§ 36 
Formuleringen af denne paragraf er i udkastet ikke fuldstændig i overensstemmelse med 
BAT-konklusionerne. Det bør således fremgå, at der er frit valg mellem de tre nævnte 
teknikker. Fytase er således ikke kun en mulighed ved brug af varmebehandlet foder.  
 
Ydermere bør det fremgå, at fytase ikke finder anvendelse i tilfælde af økologisk 
produktion, da dette ikke er i overensstemmelse med økologi-reglerne.    
 
§ 39, stk. 1 
Henvisningen til §§ 25 og 26 indebærer et krav om opfyldelse af totaldepositionskravene 
ved revurderingen. Det er alt for vidtgående, da der i dag alene stilles krav om opfyldelse 
af BAT og en eventuel frist for opfyldelse af totaldepositionskravene. 
 
§§ 25 og 26 bør udtages af bestemmelsen. 
 
§ 39, stk. 2 
Sidste punktum går længere end nuværende regulering. Revurdering efter stk. 7 skal kun 
gennemføres indtil totaldepositionskravet er opfyldt.   
 
§ 39, stk. 7 
Formuleringen af dette stykke påstås ændret, så det tydeligt fremgår, at kommunen for 
ikke-IE-husdyrbrug alene kan stille krav om opfyldelse af BAT i et omfang indtil eventuelle 
totaldepositionskrav er opfyldt. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt for disse husdyrbrug til 
opfyldelse af eventuelle totaldepositionskrav, skal der fastsættes en frist til disses 
opfyldelse under hensyn til den forventede restlevetid.   
 
§ 40, stk. 1 
I fjerde linje bør ”og med overholdelse af de beskyttelsesniveauer” udtages, da dette 
forhold ikke ses at indgå i en sag om revurdering. 
 
§ 42 
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Det bør af vejledning fremgå, i hvilke særlige tilfælde, en godkendelse kan 
tidsbegrænses. 
 
§ 48 
I § 48 bestemmes, at de nye ibrugtagnings- og kontinuitetsbrudsbestemmelser også skal 
gælde for afgørelser efter §§ 10-12 i husdyrbrugloven. Landbrug & Fødevarer finder dette 
positivt, men der mangler en tilsvarende bestemmelse for afgørelser i anmeldesager 
ansøgt før 1. august 2017. 
 
§ 48 
Bestemmelsen foreslås præciseret, så det tydeligt fremgår, at den nye udnyttelsesfrist 
også er gældende for miljøgodkendelser, hvor ibrugtagningen er påbegyndt inden 1. 
august 2017, og den nuværende frist på normalt 1 år til færdiggørelse ikke er 
overskredet.   
 
§ 49, stk. 2 
Som bestemmelsen er formuleret beror konstatering af overholdelse af 
ibrugtagningsfristen af gennemførelse af et tilsyn. Det må kræve, at kommunen er 
forpligtet til at sikre, at et sådant tilsyn bliver gennemført på det korrekte tidspunkt. Dette 
bør fremgå af bekendtgørelsen. 
 
§ 50-60 
Disse paragraffer mangler i bekendtgørelsesudkastet. 
 
§ 61 
Kravet om implementering af miljøledelse i IE-husdyrbrug er en direkte følge af EU 
kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) fra 21. februar 2017. I den netop 
vedtagne EU BREF er der mulighed for nationalt at tilpasse niveauet for miljøledelse til 
IE-anlæggets størrelse, kompleksitet, forureningsgrad, antal arbejdspladser på anlægget 
mv.  
 
Det er fornuftigt, at der er valgt en afbalanceret implementering af dette krav, hvor der 
tages hensyn til, at der er tale om husdyranlæg med få ansatte (ofte 2-7 årsværk) 
 
Det bør dog gøres helt klart, at det ikke er op til kommunen at stille krav til 
miljøledelsessystemet eller at godkende det.  
 
§ 62 
Formuleringen synes ikke ajourført i lyset af, at arealerne ikke længere reguleres 
sammen med anlægget. 
 
§ 69-70 
Afsnittet om grænseoverskridende indvirkninger på miljøet må som udgangspunkt anses 
for unødvendige, da udgangspunktet for tilladelse/godkendelse af ethvert husdyrbrug er, 
at det ikke medfører væsentlig virkning på miljøet – heller ikke i udlandet.  
 
Afsnittet er forvirrende og rejser en række spørgsmål hos konsulenter og 
sagsbehandlere. Landbrug & Fødevarer anbefaler derfor en uddybende vejledning – 
særligt om, hvorvidt/hvornår bestemmelsen er relevant i landbrugssammenhæng – hvis 
overhovedet. 
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§ 73 
Denne paragraf er en videreførelse af den nugældende bekendtgørelses § 47.  
 
Landbrug & Fødevarer finder det dog principielt betænkeligt, at ændringer med stor 
praktisk betydning kan træffes uden høring og inddragelse af ministeren.  
 
Enhver ændring af bilagenes indhold f.eks. emissionsfaktorer, BAT-niveauer eller 
standardvilkår i bilag 4 bør alene ske efter grundig inddragelse af relevante interessenter, 
herunder Landbrug & Fødevarer, og efter offentlig høring. 
 
§ 76, stk. 3 
Her omtales § 72, stk. 2, der ikke synes at findes. 
 
Bilag 1, pkt. B, c) 
Ufuldstændig sætningskonstruktion 
 
Bilag 1 Punkt B, g)  
Landbrug & Fødevarer antager, at der med ”øvrig forurening og genepåvirkninger fra 
husdyrbruget” menes støv og støj. 
 
Bilag 1, pkt. B, nr. 1, a) 
Indretning af produktionsareal, staldsystem og dyretype – alt er i udkastet anført i ental. 
Hvis man f.eks. vil indrette et større dybstrøelsesareal i en kvægstald til højdrægtige køer 
eller nykælvere, så vil det være formålstjenligt, at der stod ”staldsystemer” så det sikres, 
at man kan have flere staldsystemer i samme anlæg. Tilsvarende kunne gælde dyretype, 
som også bør være i flertal. 
 
Bilag 1, pkt. D 
Landbrug & Fødevarer forstår formuleringen ”Kravene er integreret” således, at de 
oplysninger, der gives via Husdyrgodkendelse.dk, er tilstrækkelige til at besvare 
oplysningskravet i punkt B og D.  
 
Bilag 1, pkt. D 
I sidste afsnit opererer man med en miljøkonsekvensvurderingsrapport, som både skal 
indeholde oplysningerne under punkt B og D. Hvorledes adskiller en 
miljøkonsekvensvurderingsrapport sig fra en miljøkonsekvensrapport? 
 
Bilag 1, pkt. D, nr. 3. 
Der skal gives oplysninger om den kompetente ekspert, der har udarbejdet 
miljøkonsekvensrapporten. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis det blev oplyst, hvilke 
oplysninger, der er tale om. 
 
Bekendtgørelsen indeholder tilsyneladende ikke bestemmelser om den ekspertise, som 
myndighederne skal have adgang til, selv om der er bemyndigelse hertil i lovens § 34. 
Det er vigtigt, at myndighederne udfører en kompetent og hurtig sagsbehandling, hvorfor 
det ville være hensigtsmæssigt med bestemmelser herom. 
 
Bilag 3, stk. A, pkt.1.1,Tabel 1 
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Det fremgår af tabel 1, at der maksimalt kan opnås reduktion af ammoniakfordampningen 
på render op til 36 cm brede. Det er en skærpelse af nuværende regulering, hvor det er 
muligt at operere med større rendebredder. 
 
Det skal fortsat være muligt at operere med rendebredder op til 40 cm. 
 
Bilag 3, stk. A, pkt.1.1,Tabel 1 
Der er et problem med den generelle betegnelse ”kvier og stude”. De står under 
malkekøer og har malkekøernes emission. Men det betyder, at det også gælder 
ammekobesætningernes kvier og stude. Det er ikke meningen og er yderst 
uhensigtsmæssigt. Det bør derfor specificeres, at emissionstallene gælder for 
henholdsvis ”Malkekøer med tilhørende kvier og stude” samt ”ammekøer med tilhørende 
kvier og stude”.  
 
Bilag 3, stk. A, pkt. 1.2.2 
Betegnelsen ”det maksimale grundareal” er uklar. Det bør fremgå mere tydeligt, at det 
maksimale grundareal, er det areal, der er behov for til at kunne opbevare gødningen, og 
ikke den fysiske møddingsplads areal. 
 
Bilag 3, stk. A, pkt. 2.1.2 
Teksten vedr. beregning af BAT-krav er forholdsvis indviklet at forstå. Landbrug & 
Fødevarer ønsker, at der i vejledningen inkluderes en række regneeksempler, til 
illustration af disse beregninger. Det vil øge forståeligheden, hvis der til begrebet ”relative 
effekt” knyttes en angivelse af, hvad effekten er relativ i forhold til.   
 
Bilag 3,stk. A, pkt. 2, tabel 4 
Landbrug & Fødevarer er blevet opmærksom på, at de BAT-niveauer, der er angivet i 
tabel 4, på tre punkter udgør en skærpelse af reguleringen sammenlignet med i dag. 
Dette er ikke i overensstemmelse med lovens intention om et uændret 
beskyttelsesniveau og bør efter Landbrug & Fødevarers mening rettes hurtigst muligt.  
 
For det første indeholder tabellen ikke et særskilt BAT-niveau for økologiske malkekøer. 
Dermed vil de økologiske malkekøer (inkl. kvier og stude) ryge i kategori med 
konventionelle malkekøer og få samme BAT-krav. Det betyder en markant skærpelse ift. 
nuværende regulering, hvor økologisk produktion er fritaget for BAT-krav, hvilket ikke er 
acceptabelt.  
 
Landbrug & Fødevarer mener derfor, at økologisk malkekvæg skal fritages for BAT-krav i 
tabel 4, således at BAT-niveauet sættes lig standardemissionen i tabel 1. En eventuel 
opdatering af BAT-niveauet på baggrund af en proportionalitetsvurdering kan ske i 
sammenhæng med den kommende revision af BAT-niveauerne, som skal foretages 
inden længe.  
 
For det andet er en tilsvarende situation gældende for økologiske slagtekyllinger.  For alle 
typer slagtekyllinger er der fastsat et BAT niveau, som svarer til omkring 22 % reduktion i 
forhold til standardemissionen i bilag 3, tabel 1. Ifølge Miljøstyrelsens Teknologiliste er 
der teknologi til rådighed (varmeveksler), med en anerkendt reduktionseffekt på 30 %. 
Denne teknologi er imidlertid kun testet i konventionelle slagtekyllingestalde, og det kan 
ikke forventes, at effekten umiddelbart kan overføres til delvis åbne stalde som 
økologiske slagtekyllingehuse. Der vil sandsynligvis også være tale om, at teknologien 
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bliver uforholdsmæssig dyr i en økologisk slagtekyllingestald, som i gennemsnit er 
betydeligt mindre end en konventionel stald.  
 
Landbrug & Fødevarer mener derfor, at der ikke skal fastsættes BAT krav for økologiske 
kyllingestalde og skrabekyllingestalde, men at BAT niveauet sættes lig 
standardemissionen i tabel 1.  
  
For det tredje er BATniv2 på 0,59 kg N/ m2 for rene kviestalde en skærpelse i forhold til 
nuværende regulering, fordi der ikke tidligere har været progressivt BAT-krav på kvier. 
Såfremt Miljøstyrelsen finder, at der fremadrettet er proportionale muligheder for at 
reducere ammoniakemission, også fra rene kviebesætninger, bør dette indgå i den 
kommende revision af BAT-kravene, som Landbrug & Fødevarer i øvrigt ser frem til at 
blive inddraget i.   
 
Bilag 3, stk. B, tabel 6 
Lugtberegningerne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens lugtvejledning. I denne 
vejledning er emissionen fra hønniker i andre systemer end bure sat til 400 OUe pr s pr 
1000 kg, mens emissionen fra høner i ikke-bur systemer er sat til 160 OUe pr s pr 1000 
kg. Årsagen er historisk betinget, idet normer for lugt fra høner er blevet justeret siden 
den første lugtvejledning, men ikke samtidig rettet på hønniker. Der er ikke foretaget 
målinger på emissionen fra hønniker, men der er ingen logik i, at det samme dyr kommer 
til at lugte væsentligt MINDRE af at det går fra at være 119 dage til at være 120. I praksis 
accepteres det bredt af kommunerne i godkendelsessager, at der kan laves lugtkorrektion 
ved hønniker, så de ikke lugter mere end hønerne. 
 
Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der ved beregning af lugtemission fra hønniker 
lægges en lugtemission på 160 OUe pr s pr 1000 kg til grund, svarende til høner (se tabel 
3-4 i AU rapport om arealbaseret emissionsberegning del II), så lugtemissionen fra: 
• hønniker, konsumæg (gulvdrift med eller uden gødningskumme) ændres fra 10 til 4 

OUe pr. m2 pr. s 
• hønniker, HPR (gulvdrift) ændres fra 15 til 6 OUe pr. m2 pr. s 
 
 
Bilag 3,stk. B, nr. 3) 
Jf. ovenstående kommentarer til § 25, stk. 2-3 er det også i forbindelse med beregning af 
lugtgeneafstand problematisk, hvis der ikke er nogen nem adgang for ansøger til at 
afgøre, hvorvidt andre nærliggende landbrug skal tælle med i kumulationsberegningerne 
eller ej. 
 
Bilag 3, C 
I forhold til specifikation af produktionsarealet for mink er der brug for yderligere 
præcision for at undgå misforståelser. Produktionsarealet for mink bør således beskrives: 
”Burareal, grundarealet af hver etage bortset fra arealet af adgang mellem dobbeltbure i 
etager og areal under evt. skrå væg i etagebur, som ikke opfylder højdekrav efter 
reglerne i §26 om beskyttelse af pelsdyr. Redekasseareal og hyldeareal er heller ikke 
omfattet.” 
 
Bilag 3, Afsnit 2.1.2.1 
I dette afsnit og dets overskrift omtales eksisterende husdyranlæg, der er godkendt 
og/eller lovligt etableret før 1. august 2017. Disse tekster påstås ændret, så 
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afgrænsningen af de omfattede eksisterende husdyranlæg også medtager husdyranlæg, 
der er godkendt og/eller lovligt etableret efter 1. august 2017, hvis de beror på afgørelser, 
der er ansøgt eller anmeldt før 1. august 2017. 
 
Bilag 3  Pkt. C, nr 2 
Jf. kommentar til § 10 mener Landbrug & Fødevarer, at der er flere areal-typer, der heller 
ikke bør indgå i produktionsarealet. Dette omfatter fx udleveringsrum til svin, 
malkerobotter og separationsanlæg til dyr, der skal tilses af inseminør eller dyrlæge. 
Disse arealtyper bør derfor inkluderes i bilag 3, C, nr. 2 og skulle kunne indgå i § 10.  
 
Derudover bør det klart defineres, at nakkebomsarealet for kvæg er det frie areal foran 
eller ved hovedet fra nakkebommen. Det er ikke klart, hvornår man mener foran eller bag 
nakkebom, hvilket kan give anledning til misforståelser. 
 
Bilag 4 
Bilag 4 indeholder på nuværende tidspunkt kun standardvilkår for én teknologi: 
staldforsuring i svinestalde. Det er yderst vigtigt, at dette bilag udbygges med 
standardvilkår for en række andre miljøteknologiske løsninger, da det er en forudsætning 
for opnåelse af ekstra fleksibilitet indenfor miljøgodkendelserne.  
Når driftsvilkår opløftes på bekendtgørelsesniveau, og ikke længere vil være af 
vejledende karakter, er det afgørende vigtigt, at de beskrevne vilkår både er funktionelle, 
praktiske og fleksibelt gennemførlige. 
 
Vedr. vilkår for gylleforsuring – et eksempel fra den praktiske verden 
Ifølge udkastets bilag 4, pkt. 3 skal gylle fra alle staldafsnit behandles hver dag. 
Under en funktionel syrebehandling af gylle, kan der i visse situationer ske et pust/udslip 
af svovlbrinte. På det grundlag har en række kommuner i dag indsat et vilkår om, at gylle 
ikke behandles på bestemte dage. Det er for at reducere risiko for lugtgene hos naboer 
f.eks. søndage i sommerperioden. Udkastets standardbeskrivelse vil derfor ikke være 
umiddelbart anvendelig i en række situationer.  
 
I proces med at udarbejde vilkår for de øvrige teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste 
skal sikres, at erfarne miljørådgivere, kommunale sagsbehandlere og personer med 
testerfaring af miljøteknologi inddrages. Det er vigtigt, at de beskrevne vilkår både er 
funktionelle, praktiske og fleksible gennemførlige. Fleksibiliteten skal kunne rumme 
forskellige antal driftstimer, grad af køleeffekt, periodevis min./maks. driftsydelse mv. 
 
Landbrug & Fødevarer ser frem til, at denne proces går i gang hurtigst muligt.   
 
Vedr. Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbeke ndtgørelse 
 
Kap. 2, s. 2, 3. afsnit 
Det er ikke en selvfølge, at alle Natura 2000-naturtyper omfattes af kategori 1-natur, når 
de kortlægges. Kategori 1-natur omfatter for det første kun ammoniakfølsomme 
habitatnaturtyper og udelukkende, hvis de befinder sig indenfor et Natura 2000-område. 
Teksten bør rettes i overensstemmelse med dette.  
 
Kap. 2, s. 2-3, vedr. produktionsareal 
De specifikke kommentarer vedrørende bekendtgørelsesudkastets § 10 og bilag 3, pkt. C 
er også gældende ift. dette afsnit i notatet.  
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Kap. 3, s. 6, 5. afsnit 
Det anføres her, at beregninger skal foretages i www.husdyrgodkendelse.dk. Det må 
betyde, at OML-beregninger også kan udføres i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Kap. 3, s. 6, sidste afsnit 
I notatet omtales ”fleksgrupper”, der skal være med til at øge fleksibiliteten i kommende 
miljøgodkendelser efter §§ 16a og 16b. Fleksgrupperne omtales som specifikke, hvilket 
Landbrug & Fødevarer finder betænkeligt ift. anvendelsesmuligheden af disse. Ideelt bør 
en ansøger ikke være begrænset til specifikke kombinationer med udgangspunkt i 
urealistiske worst-case betragtninger på alle indgående parametre, men bør kunne 
sammensætte sin ansøgningsfleksibilitet efter reelt behov. 
 
Det bør hurtigst muligt sikres, at de mest nødvendige ønsker til fleksibilitet indarbejdes i 
husdyrgodkendelse.dk.  
 
Landbrug & Fødevarer ønsker snarest muligt en dialog med Miljøstyrelsen om dette.  
 
Kap. 4.2.1, s. 9-10 
Det beskrives ikke, hvordan en produktion, der alene består af ikke-fast placerede 
husdyranlæg, skal håndteres. Hvis et husdyrhold ikke har over 100 m2  produktionsareal, 
kan der ikke være tilladelses/godkendelsespligt, heller ikke selvom der er mere end 100 
m2 ikke-fast placerede husdyranlæg. For klarhedens skyld bør dette fremgå af notatet.  
 
Kap. 4.2.2.1, s. 10, vedr. driftsbygninger 
Jf. specifikke kommentarer til § 10 mener Landbrug & Fødevarer, at denne 
anmeldeordning bør gælde for alle typer af driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt 
nødvendige for husdyrbruget, så længe det ikke medfører flere m2 produktionsareal eller 
m2 husdyrgødningslager. Dette inkluderer dermed f.eks. udleveringsrum, malkerobotter 
og separationsanlæg. 
 
Kap. 4.2.2.1 
Der henvises til kommentarer til § 17.  
 
Desuden anføres det nederst på side 13 i notatet, at antallet af stipladser ikke må 
forøges. Det synes ikke at fremgå af udkastet til bekendtgørelse, og notatet bør rettes.  
 
Ydermere fremgår det på side 14, andet afsnit i notatet, at anvendelse af 
anmeldeordningen er betinget af, at der ikke må være meddelt dispensation til fravigelse 
af vejledende geneniveau. Det synes heller ikke at fremgå af § 17 i udkast til 
bekendtgørelse.  Notatet bør rettes til iht. bekendtgørelsen.  
 
Kap. 4.2.2.3, vedr. gødningsopbevaringsanlæg 
Med ny regulering vil det ikke længere være muligt at etablere, udvide eller ændre et 
gødningsopbevaringsanlæg på et husdyrbrug, uden en ny tilladelse eller godkendelse. 
Landbrug & Fødevarer finder dette problematisk. 
 
Det bør fortsat være muligt at udskifte eller renovere et gammelt 
gødningsopbevaringsanlæg, så længe der ikke etableres flere m2 med 
gødningsoverflade.  I den situation er det ikke rimeligt, at hele husdyrbruget skal 
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gennemgå fornyet tilladelse/godkendelse. For de husdyrbrug, der af forskellige årsager 
ikke kan godkendes efter §§ 16a eller 16b vil det også betyde, at de reelt bliver nød til at 
lukke deres produktion. 
 
Kap. 4.2.2.3, vedr. gødningsopbevaringsanlæg 
Landbrug & Fødevarer er kritiske overfor, at anmeldeordningen for dyrevelfærdsmæssige 
ændringer fuldstændig ophæves.  
 
I den nuværende bekendtgørelse er der en undtagelse for totaldepositionskravene for 
ammoniak netop i forbindelse med bygningsmæssige ændringer af husdyrbrug, der 
udspringer af lovkrav til dyrevelfærd (Bilag 3, afsnit A, stk. 5, nr. 4). 
 
I lyset af de mange nødvendige ændringer over de kommende år, der følger af lov om 
hold af kvæg, vil Landbrug & Fødevarer anmode om, at der snarest muligt indledes en 
dialog om mulighederne for at opfylde disse velfærdskrav, uden at det kræver en fuld 
tilladelse/godkendelse af hele husdyrbruget.  
 
Kap. 4.3 s. 17, 1. afsnit 
Dette afsnit omtaler muligheden for fleksibilitet indenfor en godkendelse efter §§ 16a og 
16b. Jf. specifikke kommentarer til Kap. 3, s. 6, sidste afsnit bør en ansøger ikke være 
begrænset til fleksibilitet indenfor specifikke kombinationer med udgangspunkt i 
urealistiske worst-case betragtninger på alle indgående parametre. 
 
Det bør hurtigst muligt sikres, at de mest nødvendige ønsker til fleksibilitet indarbejdes i 
husdyrgodkendelse.dk.  
 
Kap. 4.3.1.1, side 19 
For fuldstændighedens skyld bør her også kort omtales muligheden for konkret vurdering 
af BAT-kravet, jf. § 24 i bekendtgørelsesudkastet. 
 
Kap. 4.3.1.4 
Der henvises til de specifikke kommentarer til § 29, stk. 2. 
 
Indførelse af dobbelt-beregning af merdepositionen vil medføre et mindre incitament til 
løbende at nedbringe ammoniakemissionen, hvilket ikke vil være til gavn for hverken 
naturen eller husdyrbrugets udvikling.   
 
Subsidiært bør det af vejledningen s. 23, 1. afsnit fremgå, at ingen frivillige miljøtiltag 
tæller med i nudriften – ikke kun i de tilfælde, hvor et tiltag er præciseret som frivilligt i 
miljøgodkendelsen.  Dette kan f.eks. være situationer, hvor det indirekte fremgår af 
emissionsberegningerne i miljøgodkendelsen, at de valgte tiltag giver en højere 
ammoniakreduktion end krævet af hensyn til opfyldelse af BAT-krav eller depositionkrav 
til natur. Da bestemmelsen også vedrører fortolkning af miljøgodkendelser fra før 1. 
august 2017, kan det ikke forventes, at det i alle tilfælde vil være specificeret, hvorvidt et 
miljøtiltag er påkrævet, frivilligt eller delvist frivilligt.  
 
Kap 4.3.2., s. 24, 4. afsnit 
I dette afsnit henvises fejlagtigt til bekendtgørelsesudkastets § 35, stk. 3. Det skal være  
§ 33, stk. 3. 
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Kap. 4.3.3, s. 25  
Jf. specifikke kommentarer til § 36 bør det også af notatet fremgå, at der er frit valg 
mellem de tre nævnte teknikker. Fytase er således ikke kun en mulighed ved brug af 
varmebehandlet foder.  
 
Problemet er, at fasefodring kun bidrager forholdsvis begrænset til fosforreduktion for 
slagtesvin i forhold til brugen af fytase. Kravet om brug af enkelt dosis fytase også ved 
ikke-varmebehandlet foder (hjemmeblandet foder), vil dermed være et mere 
virkelighedsnært og effektfuldt BAT-krav i forhold til fosforreduktion i gødningen.  
 
Ydermere bør det også her specificeres, at anvendelse af fytase ikke er i 
overensstemmelse med økologi-reglerne.   
 
Kap. 4.3.3, s. 25, vedr. vilkår om fosfor i foderet 
Med ny husdyrregulering overgår fosforreguleringen til de generelle regler vedrørende 
udbringning af husdyrgødning på arealerne, suppleret med en national vurdering af om 
normtallene for fosfor for udvalgte dyretyper lever op til IE-direktivets BAT-konklusioner.   
 
Derfor er Landbrug & Fødevarer af den klare opfattelse, at alle vilkår i eksisterende 
miljøgodkendelser angående mængde og koncentration af fosfor i foder til dyr bør 
bortfalde per 1. august 2017.  
 
Disse vilkår er desuden udtrykt på mange forskellige måder, f.eks. per dyreenhed, og vil 
dermed være umulige at efterleve og føre kontrol med i fremtiden. 
 
Kap. 5, s. 25, sidste afsnit 
I næstsidste punktum nævnes ”anvendes driftsmæssigt i  
3 på hinanden følgende år”. Formuleringen er forkert. Den skal ”vendes om”. Der er intet 
krav om anvendelse i 3 på hinanden følgende år. Der opstår først et problem, hvis der 
ikke har været en tilstrækkelig anvendelse i 3 på hinanden følgende år.  
 
Kap. 5, s. 26, næstsidste afsnit 
I tredje linje nævnes planlovens regler. Det foreslås, at miljøbeskyttelsesloven nævnes i 
stedet.   
 
6.2, s. 29, første afsnit 
Det bør her nævnes, at der ikke stilles krav om teknologi, der går videre end det, der kan 
kræves til opfyldelse af BAT. Herudover kan der fastsættes en frist for opfyldelse af 
totaldepositionskrav.  
 
Kap. 6.3.1, s. 30, 2.afsnit 
Her anføres en sikkerhedsmargin på op til 1/3. Det ønskes skrevet tydeligere, at det kun 
gælder ved den indledende vurdering, og at der senere foretages en helt præcis 
vurdering, som resulterer i et frafald af sagen, medmindre det konstateres, at der er et 
totaldepositionsproblem.    
 
 


