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Tilsyn -
Hvad skal kommunen bruges til?

KOMMUNEN SOM MYNDIGHED

• Kommunerne skal føre et aktivt og opsøgende 
miljøtilsyn. 

• Der skal føres tilsyn med, at loven og de regler, der er 
fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven eller 
husdyrgodkendelsesloven, overholdes. 

• Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og 
forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser 
og tilladelser overholdes.



Tilsyn –
Hvad kan kommunen bruges til?

KOMMUNEN SOM SPARRINGSPARTNER

• Forebyggelse:

– Praksisorienterede løsninger inden problemerne 
bliver til lovovertrædelser.

• Vejledning:

– Dialog om planer for udvidelser eller ændringer:

• Hvad kræver godkendelse eller tilladelse?

• Hvordan og hvor lang tid tager det, når man ansøger?

– inspirer til miljøforbedrende tiltag

– fokus på ressourceoptimering



Hvad indebærer den nye 
godkendelses- og tilladelsesordning?
• 1. Arealer udgår af den konkrete regulering.

• 2. Husdyrbruglovens §§ 10-12 ophæves pr. 1/8 og 
erstattes af 

• § 16 a om godkendelsespligt 

– IE-husdyrbrug og 

– Husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på 
mere end 3.500 kg NH3-N/år. 

• § 16 b om tilladelseskrav

– Husdyrbrug, som ikke er omfattet af § 16 a  (mere 
end 100 m

2 
produktionsareal).

• § 27, stk. 2: BAT-reduktionskrav 

– for alle husdyrbrug, der godkendes/tillades med en 
ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N/år.



Generelt

• Det er ikke hensigten at ændre miljøtilsynet ift. art, 
omfang, område mv.

• Arealtilsynet bliver ændret fra et regelmæssigt tilsyn 
(basistilsyn) til fremover alene at være tilsyn som 
foretages som en reaktion på naboklage, særlige 
vejrforhold mv. fordi kommunerne skal fremover kun 
føre tilsyn med de markspecifikke forhold afhængige af 
årstid og vejr).

• Anmeldelser skal ske igennem husdyrgodkendelse.dk



Anlæg 

• Alle husdyrbrug bliver i tilsynsmæssig sammenhæng hvor de 
er, indtil de rører på sig

• Når de rører på sig, kan de havne forskellige steder:

• Tilladt efter § 16 b uden vilkår om BAT (kat. 2)

• Godkendt efter § 16 a eller § 16 b med BAT (kat. 1) 

• Erhvervsmæssigt dyrehold under tilladelsesgrænsen  (ikke 
regelmæssigt tilsyn, men mindst hvert 6. år føre tilsyn med, 
om reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen om opbevaring 
af fast gødning og bundfald overholdes.

• Frekvenser fastholdes

• Nye anvendelsesregler om zink bliver en del af 
anlægstilsynet

• Tilsyn med produktionsarealer bliver centralt, når man er 
kommet over på stipladsmodellen


