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Bilag 5: Kommentarer til ”Udkast til Bekendtgørelse  om 
brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter  lov om 
miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse  af gødning 
m.v.” 
 
Overordnede kommentarer 
Landbrug & Fødevarer ligger til grund, at det ikke er hensigten, at udvide de aktiviteter, 
der er omfattet af kravet om brugerbetaling. Da det ikke er muligt, at klage over 
brugerbetalingen, er det dog helt centralt, at bekendtgørelsen er klart formuleret, så der 
ikke efterfølgende opstår tvivl om, hvordan reglerne skal tolkes. Eksempelvis bør det ikke 
være op til tilsynsmyndighedens egen vurdering at beslutte, hvilke forhold der giver 
anledning til fortsat tilsynsindsats. 
 
Ligeledes bør det være helt klart defineret, hvornår et husdyrbrug har en emission over 
750 kg NH3-N pr. år, og dermed tillægges brugerbetaling for tilladelse og tilsyn. 
  
Specifikke kommentarer 
 
Vedr. udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling f or godkendelse m.v. og tilsyn 
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
 
§ 1 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. 
 
§ 3 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. 
 
§3 stk.1 nr. 7 
Der bør ikke være brugerbetaling på forhold, som tilsynsmyndigheden på egen hånd kan 
definere, der skal føres tilsyn med. Som udgangspunkt bør hele §3 stk. 1 nr. 7 slettes 
eller som minimum sidste del af §3 stk.1 nr. 7; 

7) tilsyn efter § 81, stk. 2 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v., når tilsynsmyndigheden foretager håndhævelser, 
eller når tilsynsmyndigheden konstaterer forhold, der giver anledning til en fortsat 
tilsynsindsats.   

 
Bilag 2 afsnit 2 
Jf. bemærkningen til § 3 bør denne tekst slettes: 

eller når tilsynsmyndigheden konstaterer forhold, der giver anledning til en fortsat 
tilsynsindsats 

 


