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Bilag 4: Kommentarer til ”Udkast til Bekendtgørelse  om miljøtilsyn” 
og ”Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbeke ndtgørelsen” 
 
Overordnede kommentarer 
Landbrug & Fødevarer har noteret, at ændringerne af miljøtilsynsbekendtgørelsen i 
forbindelse med denne konkrete høring alene har til formål at tilpasse reglerne den nye 
husdyrregulering. 
 
Vi skal dog ikke undlade at bringe i erindring, at Landbrug & Fødevarer i tidligere 
høringssvar til miljøtilsynsbekendtgørelsen har påpeget behovet for at justere de 
scoringskriterier, der ligger til grund for prioriteringen af tilsynet på husdyrbrug. Vi skal 
derfor opfordre til en nærmere drøftelse af dette evt. i forlængelse af Miljø- og 
fødevareministeriets arbejde med en samlet kontrolstrategi for hele ministeriets område. 
 
Aktiv offentliggørelse af tilsynsoplysninger på int ernettet  
I forbindelse med aktiv offentliggørelse på internettet af en række oplysninger om det 
enkelte husdyrbrug herunder påbud, oplysninger om egenkontrol mv. skal Landbrug & 
Fødevarer gøre opmærksom på, at Miljøstyrelsen den 21. marts 2017 sendte en høring 
ud med henvisning til IE-direktivet, om udvidelse af mulighederne for offentliggørelse i 
regi af miljøtilsynsbekendtgørelsen § 11. Landbrug & Fødevarer skal henvise til vores 
høringssvar af 24. april 2017, hvor vi opfordrede til at fastholde den eksisterende tekst i 
bekendtgørelsen. Langt de fleste husdyrbrug, hvor tilsynsrapporten bliver offentliggjort 
efter § 11, er ikke omfattet af IE-direktivet. Landbrug & Fødevarer skal derfor igen 
opfordre til at fastholde bekendtgørelsens tekst i § 11 stk. 3, hvor offentliggørelse sker 
med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning og ikke kun miljøoplysningsloven.  
 
Klare regler for husdyrbrug med tilladelse efter lo vens § 16 b 
For husdyrbrug, der har en tilladelse efter § 16 b i husdyrloven, afhænger både deres 
tilsynsscore efter scoringsmodellen, og om de havner i kategori 1 eller kategori 2 af, om 
deres udledning er over 750 kg NH3-N pr. år. Dette vil have betydning for både 
tilsynsfrekvens, brugerbetaling og kommunernes planlægning. Da emissionen fra et 
husdyrbrug kan variere afhængig af produktionen, bør det være helt klart i 
bekendtgørelsen og vejledningen, om husdyrbruget falder i kategori 1 eller 2.      
 
Specifikke kommentarer 
 
Vedr. udkast til bekendtgørelse om miljøtilsyn 
 
§ 2 stk.1 nr. 3 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år.  
  
§ 11 stk.3 
Landbrug & Fødevarer skal henvise til tidligere indsendt høringssvar til ændring af 
tilsynsbekendtgørelsen af 24. april 2017. Bemærkningerne angik også dengang ændring 
af reglerne for offentliggørelse, hvor det i udkastet ikke længere fremgår, at 
offentliggørelsen begrænses af reglerne som følger af anden lovgivning men af 
miljøoplysningsloven. 
 



Side 2 af 2 
 

  

Da den eksisterende formulering har et bredere anvendelsesområde, finder Landbrug & 
Fødevarer fortsat, at den eksisterende tekst skal fastholdes som minimum for de 
husdyrbrug, der ikke er omfattet af IE-direktivet. 
 
§ 12 stk.5 
Den eksisterende tekst bør fastholdes som minimum for de husdyrbrug, der ikke er 
omfattet af IE-direktivet. 
 
§ 20 stk.6 
 
Den eksisterende tekst bør fastholdes som minimum for de husdyrbrug, der ikke er 
omfattet af IE-direktivet 
 
Bilag 1 afsn. 5 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år. 
 
Bilag 2 felt 7 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år. 
 
Bilag 2 felt 11 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år. 
 
Bilag 3 felt 7 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år. 
 
Bilag 2 felt 11 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år. 
 
 
Vedr. notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbe kendtgørelsen 
 
1, s.2 - Tilsynsfrekvenser 
Det bør fremgå af teksten, om det er den faktiske eller tilladte ammoniakemission, der 
skal overskride 750 kg NH3-N pr. år. Resten af notatet bør tilrettes i overensstemmelse 
hermed. 
 
2, s.3 
I forhold til tilsyn ved fosforerosion bør det afgrænses, hvad der menes med ”passende 
omfang” og ”relevante vejrforhold”. 
 
  
 


