Miljø- og Fødevareudvalget 2020-21
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 588
Offentligt

Den 2. februar 2021

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 588 (MOF alm. del) stillet 5. januar efter ønske fra Zenia
Stampe (RV).
Spørgsmål nr. 588
”Hvilke størrelsesmæssige begrænsninger findes for nye staldbyggerier, herunder for både stald,
gylletanke og fodersiloer, og vil ministeren overveje at indføre nye eller skærpede begrænsninger af
hensyn til naboer og landsbysamfund, der oplever de nye kæmpebyggerier som et voldsomt indgreb i
både landskab og lokalområde?”
Svar
Husdyrreguleringen indeholder som udgangspunkt ikke en størrelsesmæssig grænse ved tilladelse
eller godkendelse af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Derimod skal
kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have
væsentlig virkning på miljøet. Vilkårsfastsættelsen skal bl.a. ske på baggrund af en konkret vurdering
af det ansøgtes virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, og
kommunalbestyrelsen skal ved afgørelsen bl.a. vurdere, om det ansøgte kan indebære væsentlig
virkning på landskabelige værdier. Jeg har i svaret på MOF (alm. del) nr. 530 uddybet, hvilke vilkår
kommunalbestyrelsen bl.a. fastsætter med henvisning til de landskabelige værdier.
Hvad angår udvidelser og ændringer af husdyrbrug efter anmeldelse, jf.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6, er der fastsat øvre grænser, herunder højdekrav til
forskellige driftsbygninger, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg m.v. Kravene
skal ses i lyset af, at der i sager om anmeldelse ikke sker en konkret vurdering. Højdekravene kan
således evt. fraviges, hvis der søges om godkendelse i stedet for anmeldelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en række konkrete forhold vurderer, om det ansøgte har en
væsentlig virkning på de landskabelige værdier.
Jeg er dog opmærksom på, at der er særlige problemstillinger, der knytter sig til store husdyrbrug. Jeg
har i første omgang fokus på den mulige sundhedsrisiko, der måske er forbundet med at bo tæt på
husdyrbrug. Hvis der fremkommer ny viden på området, som giver anledning til, at der bør ske en
justering af f.eks. beskyttelsesniveauer, afstandskrav, beregningsmetoder eller lignende, er jeg åben
overfor at se på de gældende regler igen.
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