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Afgørelse om, at miljøgodkendelsen ikke skal revurderes

Thisted Kommune meddelte den 29. september 2010 en § 12-miljøgodkendelse til dit husdyrbrug.
Efterfølgende er der givet et tillæg til miljøgodkendelsen den 2. oktober 2014 og endnu et tillæg den 2.
januar 2018.
Efter de dagældende regler skulle din miljøgodkendelse revurderes første gang i 2018.
Miljøgodkendelsen er givet med det forbehold, at hvis der blev offentliggjort BAT-konklusioner, skulle
miljøgodkendelsen revurderes senest fire år efter offentliggørelsen. Den 21. februar 2017 blev der
offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af svin. Der er ikke udarbejdet BATkonklusioner for kvæg.
Med den nye husdyrregulering der trådte i kraft den 1. august 2017, blev lovgrundlaget for
revurderinger ændret. Vi kan nu konstatere, at der kun skal revurderes på §§ 11 og 12
miljøgodkendelser, der ikke er IE-husdyrbrug, hvis de ikke kan overholde totaldepositionskravene på
særligt kvælstoffølsomme naturområder.
Da dit husdyrbrug ikke er et IE-husdyrbrug og overholder totaldepositionskravene på særligt
kvælstoffølsomme naturområder, har Thisted Kommune truffet afgørelse om, at din miljøgodkendelse
ikke skal revurderes.

Regelgrundlag for afgørelsen
Afgørelsen træffes i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 3.
Husdyrbrug, der er godkendt efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal alene revurderes,
såfremt husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27, og
revurderingen omfatter alene dette forhold. Tilsvarende gælder husdyrbrug, der er godkendt efter § 12 i lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er IEhusdyrbrug. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt godkendelsen skal tages op til revurdering,
eller om kravet om revurdering kan frafaldes, jf. krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27.

Anvendt metode
I ansøgningssystemet er skema 101530, som var det skema der blev anvendt til § 12 miljøgodkendelsen
i 2010, overført med data til det nye ansøgningssystem fra 2017 (nyt skemanr.: 230064). Derefter er
afsnittet ”Stalde og produktioner” tilrettet at alle staldafsnit der er indeholdt i godkendelsen fra 2010,
og de efterfølgende tillæg, indgår i ammoniakemissionen med et samlet produktionsareal på 100 %
(Worst case). For beregning af ammoniakdeposition er der på baggrund af en konkret vurdering valgt
’Blandet natur med middel bevoksning’ for ”Ruhed i naturpunket” og i ”Opland” valgt ’landbrug’.
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Beskyttelsesniveau for ammoniakemission
Kategori 1 natur
Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder (kategori 1 natur) Kategori 1-natur er
ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (de såkaldte
Natura 2000-områder). Derudover er det heder og overdrev, der er § 3 beskyttede efter
naturbeskyttelsesloven, og som er beliggende indenfor et Natura 2000-område.
Depositionskravet for kategori 1-natur er afhængigt af antallet af øvrige husdyrbrug i nærheden af
naturområdet. Depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) inklusiv det ansøgte
(totaldepositionen) til kategori 1-natur må maksimalt være:
-

0,2 kg N/ha/år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden

-

0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden

-

0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Antallet af husdyrbrug i nærheden jf. ovenstående punkter, skal opgøres som følgende:
-

antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg N/ha/år inden for 200 m.

-

antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg N/ha/år inden for

200-300 m.
-

antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg N/ha/år inden for 300-500 m.

-

antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg N/ha/år inden for 500-1.000 m.

-

antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg N/ha/år inden for 1.000-2.500 m.

Nærmeste kategori 1-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000områder, jf. Husdyrbruglovens § 7, er et Rigkær, der ligger cirka 1100 meter nordøst for anlægget.
Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på området, som viser, at totaldepositionen er på
0,4 kg NH3-N/ha/år.
Da der på naturområdet er kumulationseffekt fra et andet husdyrbrug, er beskyttelsesniveauet for
totaldeposition 0,4 kg NH3-N/ha/år. Dermed er kravet til ammoniakdeposition på kategori 1-natur
opfyldt.
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Nærmeste kategori 1-natur
Kategori 2
Større ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder (kategori 2-natur) Kategori 2-natur er
nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale
naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om:
højmoser
lobeliesøer
heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
overdrev større end 2,5 ha som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
Kravet til totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget må på kategori 2-natur maksimalt være på 1 kg
N/ha/år.
Nærmeste kategori 2-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000områder, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, er et overdrev, der ligger ca. 1.100 meter vest
for anlægget.
Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på dette område, som viser, at totaldepositionen
fra husdyrbruget er på 0,2 kg NH3-N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for kategori 2-natur er 1,0 kg NH3N/ha/år. Dermed er kravet til ammoniakdeposition på kategori 2-natur opfyldt.
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Nærmeste kategori 2-natur
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Retsbeskyttelse

Frafald af krav om revurdering er meddelt på baggrund af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 39
stk. 3 (BEK nr. 2225 af 27. november 2021).
Der følger ingen særlig retsbeskyttelse med afgørelsen. Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse
kan til enhver tid ændres efter reglerne i Husdyrbruglovens § 40 stk. 2, hvis der er fremkommet nye
oplysninger om:
•

Forureningens skadelige virkning.

•

Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved
godkendelsens meddelelse.

•

Forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

•

Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik som skaber mulighed for en betydelig
nedbringelse af emissionerne,

•

eller det af hensyn til drifts- sikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er
påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Miljøgodkendelser skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering jf. § 39, stk. 3 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Næste vurdering vil ske senest i 2032.

Mette Lykkebo
Landbrugssagsbehandler
Landbrug og Natur
Hurup, den 13. juli 2022
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Offentliggørelse

Foroffentlighed
Afgørelsen vurderes at være af underordnet betydning for naboer etc. hvorfor Thisted Kommune ikke
har foretaget en offentlig høring i forbindelse med sagens indledning.

Offentliggørelse
Følgende har fået meddelelse om ikke afgørelsen:
•

Allan Boesen

•

Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling

•

husdyr@ecocouncil.dk – Det Økologiske Råd

•

natur@dof.dk – Dansk Ornitologisk Forening

•

thisted@dof.dk – DOF Nordvestjylland

•

fr@friluftsraadet.dk – Friluftsrådet

Annoncering
Afgørelsen offentliggøres den 13. juli 2022 på Thisted Kommunes hjemmeside, thisted.dk. Senest fire
måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens
hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.
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Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 68 ikke påklages.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6
måneder fra afgørelsens meddelelse.
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