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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.
Miljø- og Fødevareministeret har den 24. oktober sendt udkast til ny
husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og tilhørende miljørapport i høring.
Landbrug & Fødevarer har nedenstående kommentarer til bekendtgørelsesudkastet. Vi
har ingen kommentarer til miljørapporten.

Ad § 30, stk. 3
Henvisningen i bestemmelsen til § 50 foreslås slettet. Vi mener, at henvisningen til § 50
bør bibeholdes, da § 50 netop definerer, hvornår godkendelse, tilladelse eller anmeldelse
er udnyttet.
Vi har ingen kommentarer til de øvrige ændringer i bestemmelsen.
Ad § 33, stk. 3
Samme kommentar som til den foreslåede ændring af § 30, stk. 3.
Ad § 48, stk. 4
Ingen bemærkninger til tilføjelsen.
Ad § 49, stk. 2
Ingen bemærkninger til præciseringen.
Ad § 64, stk. 2
Hvis § 67 skal fastholdes, som vi foreslår i næste punkt, skal henvisningen i § 64, stk. 2,
til § 67, stk. 2, fastholdes.
Ad §§ 66 og 67
Det angives som baggrund for ophævelsen af disse to overgangsbestemmelser, at Miljøog Fødevareklagenævnet har oplyst, at man ikke har verserende klagesager, hvor disse
bestemmelser er relevante. I høringsbrevet understreger ministeriet vigtigheden af, at det
i høringssvarene tilkendegives, om der fortsat skulle være ansøgninger under behandling,
som er omfattet af denne overgangsbestemmelse. L&F kan ikke afvise, at der fortsat kan
versere sager i kommunerne, hvor i hvert fald § 67 kan være relevant. Derfor mener vi, at
det er betænkeligt at ophæve §§ 66 og 67, før ministeriet har fuldt sikkerhed for, at der
ikke er verserende sager.
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Vi mener, at det er muligt i husdyrgodkendelse.dk at se, hvornår ansøgningssager er
oprettet. Vi vil opfordre ministeriet til at sikre sig, at der ikke er aktive sager i
husdyrgodkendelse.dk, der er oprettet inden den 7. januar 2013.
Ad bilag 3
Landbrug & Fødevarer hilser der velkomment, at der nu fastsættes særskilte
emissionsfaktorer for husdyrbrug med avlsorner. Vi har ingen kommentarer i øvrigt til
bilag 3.

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af ovenstående.
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