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Vejledning vedrørende begrebet ”bagateller” og brug af
anmeldeordningerne med særligt fokus på omlægning af produktionen
til flere slagtekalve

Generelt vedrørende definitionen af ”bagatelmæssige ændringer”
Visse ændringer på et husdyrbrug kan håndteres som en bagatel. Det er
overordnet set en bagatel og kræver derfor ikke en godkendelse, hvis ændringerne
i et staldafsnit ikke indebærer en renovering af staldanlægget eller en
ændring af staldsystemet til et staldsystem med større ammoniaktab.
Hvis der opsættes nye skillevægge kan det være en bagatel, hvis der ikke ændres på
lugtpåvirkningen af naboerne (se sidste afsnit).
. Det vil dog i mange tilfælde blive anset for en bagatel, hvis ydervægge forsynes
med gardiner for at skabe bedre klima og tørre gulve i eksempelvis kvægstalde.
Vedrørende begrebet ”renovering” har Miljøstyrelsen i et svar til help-disken
tidligere svaret, at det ikke betragtes som en renovering, hvis der udlægges plader
eller beton på spaltegulvsarealet. For at skabe yderligere afklaring omkring
begrebet kan Miljøstyrelsen desuden oplyse, at følgende heller ikke vil blive
betragtet som en renovering:
 Opfyldning af gyllekanaler med beton.
 Justering af gulvhøjden i staldanlægget, selv om overfladen opbrydes.
 Etablering af fast lejeareal i form af udlagte plader/måtter inklusiv en
opdeling/afgrænsning af gyllekummen for på den måde at begrænse
arealet med spaltegulv og gylleoverflade.
 Udskiftning af inventar (f.eks. udskiftning af spalter) uden samtidige
ændringer i gødningsanlæg.
Det vil derimod blive betragtet som en renovering, hvis det støbes nye elementer
f.eks. gyllekanaler ned i gulvet (udover en fundering af nyt inventar), eller hvis
større dele af væg og loft udskiftes.
Det følger af ovenstående, at det er muligt at ændre staldsystemet, uden at der
gennemføres en renovering af staldanlægget. Sådanne ændringer af staldsystemet
kan gennemføres uden godkendelse eller anmeldelse, hvis ændringerne ikke
medfører en forøgelse af ammoniaktabet. Hvis ændringerne derimod øger
ammoniaktabet, kan ændringerne kun ske gennem en godkendelse eller
anmeldelse.

Hvis de ønskede ændringer vurderes at være mere end bagatelagtige, og
staldanlæggene ikke renoveres, er der mulighed for at gennemføre det ønskede via
en eller flere anmeldeordninger eller via tilladelse eller godkendelse.
Miljøstyrelsen anbefaler generelt, at der i godkendelsesfasen indarbejdes den
nødvendige fleksibilitet, således at f.eks. X tyre kan erstattes af Y kvier og således
at forskellige slagtevægte og aldre kan håndteres indenfor godkendelsen. Der skal
beregnes på alle ”yderpunkter”, hvorefter kommunen kan udarbejde godkendelsen
med den fornødne fleksibilitet.

Generelt vedrørende brug af anmeldeordningerne
Ønskes ændringer af dyretype og staldsystem, er den primære anmeldeordning i
denne forbindelse § 31 (skift af dyretype). Anmeldeordningen efter § 30
(dyrevelfærd) kan også være relevant. En anmeldelse efter § 30 er dog kun en
mulighed for udvidelser i forhold til den husdyrproduktion, som var på
ejendommen til og med den 10. april 2011. Anmeldeordningen er udformet som
en mere fleksibel løsning for de husdyrbrug, som skal leve op til nye
dyrevelfærdskrav de kommende år.
I forhold til anvendelsen af anmeldeordningen efter § 31 gælder i øvrigt følgende:
Vedrørende ændring i staldsystemet (fortsat uden en decideret renovering), vil
anmelderen være mere frit stillet ved en anmeldelse efter § 31 i forhold til, hvis
kommunen kun foretager en vurdering af, om der er tale om en bagatelmæssig
ændring. Dette skyldes, at der ved en anmeldelse efter § 31 stilles en lang række
krav til merbelastningen i forhold til lugt, ammoniak, kvælstof og fosfor. Da
anmeldeordningen desuden giver mulighed for skift af dyretype, må det
nødvendigvis også give mulighed for skift af staldsystem. Det er dog en
forudsætning, at de nødvendige staldbygninger er til rådighed, og at evt. vilkår om
anvendelse af teknologi i de enkelte staldafsnit som hovedregel kan fastholdes.
Det er således ikke muligt først at få en miljøgodkendelse til en lidt større
produktion end ønsket inkl. vilkår til teknologianvendelse til overholdelse af f.eks.
BAT, for dernæst via en anmeldelse efter § 31 at reducere husdyrholdet, således at
emissionsgrænserne overholdes og derefter gennem § 38, stk. 6, få vilkår om
teknologi fjernet. Er der vilkår om luftrenser, forsuring, køling og lign., skal disse
vilkår kunne overholdes efter en anmeldelse, når det er relevant. Det er kun helt
irrelevante vilkår, som kan fjernes. Det kan f.eks. være fodervilkår, hvor
normtallene har udviklet sig således, at det oprindelige fodervilkår er overflødigt.
Ved ændring af staldsystemer i forbindelse med brug af en anmeldeordning,
eksempelvis ved skift af dyretype, vil der heller ikke være krav om opretholdelse af
teknologier, der ikke er relevante for det staldsystem, der ændres til. For eksempel
vil det ikke være relevant at opretholde et vilkår om forsuring eller køling, hvis der
ændres til dybstrøelse.
Det er heller ikke muligt først at få en miljøgodkendelse til en større
husdyrproduktion baseret på helt nye staldanlæg for dernæst via en § 31 at øge
husdyrproduktionen i eksisterende staldbygninger, uden at de nye staldanlæg
bygges. Det er et grundlæggende princip i anmeldeordningerne, at den nudrift,
som lægges til grund for anmeldelsen, er den lovlige produktion på husdyrbruget
under forudsætning af, at de nødvendige staldanlæg samt evt. krav til teknologi i
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en miljøgodkendelse er eller bliver etableret. Hvis staldanlæg og teknologi ikke
etableres, bortfalder grundlaget for den lovlige produktion ifølge en evt.
miljøgodkendelse, således at nudrift i stedet fastlægges ud fra en vurdering af
tidligere meddelte produktionstilladelser. Se hertil reglerne om ibrugtagning og
kontinuitet i husdyrgodkendelseslovens § 33.
Ligesom nudriften skal fastlægges på baggrund af de eksisterende staldbygninger
på husdyrbruget, skal hvert trin kunne gennemføres i praksis i de staldbygninger,
som er til rådighed på husdyrbruget ved en samtidig anvendelse af flere
anmeldeordninger.
I vedlagte bilag er angivet et skema, hvor mulighederne og kravene ved brug af
flere anmeldeordninger i kombination er angivet.
Brug af anmeldeordninger særligt i forhold til omlægning af
husdyrproduktionen til slagtekalve
Ved en overgang til produktion af slagtekalve kan der være behov for indretning af
en ”starterstald”. Der kan derfor være ønske om, at der sættes skillevægge op. Her
skal man være opmærksom på, at ”skillevægge” afgrænser de staldafsnit, som skal
indberettes i IT-ansøgningssystemet, og som er grundlaget for beregningerne af
ammoniakdepositionen. Opsætning af ”skillevægge” kan derved ændre på det
målepunkt, hvorfra geneafstanden i forhold til lugt beregnes, når det ifølge § 31
skal beregnes, om der sker en øget lugtemission fra de enkelte staldafsnit ifølge §
31, stk. 4, nr. 2. Opsætning af skillevægge er derfor ikke en bagatel på linje med
udskiftning af inventar, medmindre afstanden til naboerne indebærer, at ændring
af målepunkt for beregning af lugtpåvirkningen er uden betydning jf. § 31 stk. 5.
Dog bemærkes, at hvis den eneste ændring er opsætning af skillevægge, vil dette
beregningsmæssigt altid medføre en mindre ammoniakdeposition. I forbindelse
med lugtberegningen kan det derimod ikke udelukkes, at lugtgenegrænsen vil
skulle ændres.
Ved overgang til produktion af slagtekalve, kan der være behov for etablering af
kalvehytter. En række forhold kan indgå i vurderingen af, hvorvidt sådanne
ændringer kan betragtes som en bagatelagtige. Her kan nævnes følgende:


Det vigtigste forhold, der indgår i vurderingen i forhold til
bagatelgrænsen, er antallet af kalvehytter.



I vurderingen skal desuden indgå det landskabsmæssige hensyn, således
at kalvehytter, der placeres inde i eksisterende bygninger eller i
umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, lettere kan accepteres
som en bagatel.



Hvis der ikke er naboer i nærheden, som kan blive påvirket af f.eks. fluer
fra kalvehytterne, vil etablering af kalvehytter nemmere kunne accepteres
som bagatel. Hvis der er naboer i nærheden, kan det dog være en bagatel,
hvis kalvehytterne flyttes længere væk fra naboerne.

Det skal præciseres, at etablering af kalvehytter ikke ændrer ved den samlede
produktionstilladelse på husdyrbruget. I forhold til hvor mange dyr, der må være
på husdyrbruget, henvises til ”afklaringsnotatet fra november 2004”, hvor der er
redegjort for, hvilke produktionsudsving og ændringer, der ved tilsyn kan
accepteres i forhold til den fastsatte produktionstilladelse.
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