Høringsnotat

Erhverv
J.nr. mst–1240-00229
Ref. metho
Den 18. november 2010

Ændringer i vejledende emissionsgrænseværdier for husdyrbrug med produktion af
søer og smågrise (§§ 11 og 12) som følge af indkomne bemærkninger i høringsfasen
Vejledende emissionsgrænseværdier for husdyrbrug med søer med grise til fravænning ved
7,2 kg (§§ 11 og 12) og smågrise (7,2 – 30 kg) (§§ 11 og 12) blev sendt i offentlig høring den
13. juli 2010.
Høringssvarene bestod af bemærkninger til det tekniske indhold samt de økonomiske opgørelser i enkelte Teknologiblade, samt en række bemærkninger til Miljøstyrelsens materiale.
Behandlingen af høringssvarene har ikke medført behov for ændringer i de udmeldte
emissionsgrænseværdier.
Behandlingen af høringssvarene har dog givet anledning til følgende mindre præciseringer og
ændringer i materialet:
Teknologiblade
Flere af høringssvarene omkring det tekniske og økonomiske indhold i Teknologibladene har
efter vurdering hos forfatterne medført behov for mindre ændringer i tekst og økonomi. Disse
ændringer er ved at blive indarbejdet i de berørte Teknologiblade samt i Miljøstyrelsens resumé af teknologier til søer og smågrise §11 og §12, og vil løbende blive lagt på Miljøstyrelsens
hjemmeside.

Vejledende materiale med emissionsgrænseværdier (Søer med pattegrise til fravænning)
• Figur 1 viser nu kun emissionsgrænseværdier beregnet med udgangspunkt i de forudsætninger, der findes i det nuværende IT-ansøgningssystem, som er baseret på
2005/06 normtal. Når IT-ansøgningssystemet revideres med nye beregningsforudsætninger som følge af den nye husdyrlov med tilhørende bekendtgørelse, vil samtlige
BAT-emissionsgrænseværdier ligeledes blive justeret
• De vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlægsdele, der ikke renoveres, er nu af hensyn til den praktiske anvendelse opdelt på henholdsvis løbedrægtighedsstalde samt farestalde. Herved bliver det lettere at beregne den samlede emissionsgrænseværdi for anlægget. Ændringen indebærer IKKE, at emissionsgrænseværdien skal være opfyldt på det pågældende staldafsnit.
• Det er i teksten præciseret, at BAT-emissionsgrænserne ikke skal korrigeres for ændret
fravænningsvægt. Dette skyldes, at IT-ansøgningssystemet p.t. altid anvender normtallet fra 2005/06, som er 7,2 kg.

Vejledende materiale med emissionsgrænseværdier (Smågrise 7,2 – 30 kg)
• Figur 1 viser nu kun emissionsgrænseværdier beregnet med udgangspunkt i de forudsætninger, der findes i det nuværende IT-ansøgningssystem, som er baseret på
2005/06 normtal. Når IT-ansøgningssystemet revideres med nye beregningsforudsætninger som følge af den nye husdyrlov med tilhørende bekendtgørelse, vil samtlige
BAT-emissionsgrænseværdier ligeledes blive justeret
• Det er i teksten præciseret, at de angivne vægtkorrektioner gælder både emissionsgrænseværdier for nye og eksisterende anlægsdele der ikke renoveres.
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