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Kapitel 11 - Forhåndsanmeldelse incl.
hvornår er der godkendelsespligt
Landbrug

Afklarende spørgsmål:
1. Kan kommunens afgørelse i forbindelse med forhåndsanmeldelsen påklages til
Naturstyrelsen?
2. Kan landmanden påklage kommunens beslutning om, at det pågældende
projekt kræver lokaliseringsgodkendelse til NST?
3. Hvornår skal flere anlæg vurderes som et anlæg

1. Kan kommunens afgørelser i forbindelse med
forhåndsanmeldelsen påklages til Naturstyrelsen?
Naturstyrelsen finder, at den miljømæssige vurdering af en forhåndsanmeldt
udvidelse eller ændring som ønskes gennemført inden for de fastsatte afstandskrav
i § 4 foregår som led i den sagsbehandling, kommunen foretager i medfør af §§ 2930 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bliver resultatet af kommunens konkrete
vurdering af den pågældende sag, at der er tale om forøget forurening, så hører
den videre behandling af sagen "hjemme" i § 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen,
idet den planlagte ændring/udvidelse på husdyrbruget så kun kan ske via en
lokaliseringsgodkendelse fra kommunens side, jf. § 4, stk. 1, 2. punktum. Denne
afgørelse vil kunne påklages til Naturstyrelsen.
Munder kommunens konkrete vurdering omvendt ud i, at ændringen/udvidelsen
ikke vil medføre forøget forurening, finder styrelsen, at en sådan afgørelse er truffet
i henhold til §§ 29-30. Dette indebærer, at der ifølge bekendtgørelsen ikke er
klageadgang til Naturstyrelsen, jf. § 31, stk. 2.
Ovennævnte er ensbetydende med, at f.eks. naboer ikke har mulighed for at klage
over kommunens afgørelse om, at en påtænkt ændring/udvidelse af et husdyrbrug
ikke medfører forøget forurening, da dette indebærer, at der ikke er
godkendelsespligt efter § 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
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Hvis kommunen efterfølgende modtager klage over evt. miljømæssige gener fra
det pågældende husdyrbrug, skal kommunen i egenskab af miljøtilsynsmyndighed
behandle sagen og efter en konkret vurdering træffe afgørelse. Afhængig af den
pågældende sags omstændigheder kan en reaktionsmulighed fra kommunens side
være at meddele et påbud til landmanden om at foretage afhjælpende
foranstaltninger, såfremt kommunen i sin vurdering har fundet frem til, at der er
tale om væsentlige gener, og at et indgreb findes påkrævet. Påbudshjemmelen
findes i givet fald i miljøbeskyttelseslovens § 42, og kommunens afgørelse i så
henseende vil kunne påklages administrativt til Naturstyrelsen.

2. Kan landmanden påklage kommunens beslutning om at det
pågældende projekt kræver lokaliseringsgodkendelse til NST?
Naturstyrelsen finder, at en kommunes afgørelse om, at en anmeldt
udvidelse/ændring af et husdyrbrug er godkendelsespligtigt og kræver en
lokaliseringsgodkendelse, hvorfor landmanden skal indsende en ansøgning herom,
har karakter af en beslutning, der er truffet som led i kommunens sagsbehandling
af anmeldelsessagen efter §§ 29-30 i husdyrgødningsbekendtgørelsen og derfor
som sådan ikke er en afgørelse, der kan påklages selvstændigt til Naturstyrelsen.

3. Hvornår skal flere anlæg vurderes som et anlæg?
I vedlagte notat af 12. april 1999 findes en beskrivelse af de forhold, der skal
indgå overvejelserne om, hvorvidt flere anlæg skal vurderes som et anlæg.
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