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Den 13. januar 2021 

 

 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 528 (MOF alm. del) stillet 16. december 2020 efter ønske 

fra Zenia Stampe (RV). 

Spørgsmål nr. 528 

”Vil ministeren redegøre for, om en kommunalbestyrelse også efter ændringerne af 

husdyrreguleringen i 2017 kan meddele afslag på en ansøgning om etablering eller udvidelse af 

husdyrbrug under henvisning til væsentligt øgede trafikale gener i nærområdet, jf. Miljøstyrelsens 

vejledning til kommunale sagsbehandlere i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug fra før 1. august 

2017, hvoraf det fremgik: ”Ved vurdering af hensigtsmæssig lokalisering af husdyrbruget indgår til- og 

frakørselsforholdene for husdyrbruget. Hvis kørsel forbundet med husdyrbruget medfører væsentligt 

øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet (fx mange transporter igennem landsbyområder 

m.v.), og hvis disse gener ikke kan afhjælpes ved valg af alternative til- og frakørselsforhold, kan det 

indgå i overvejelserne, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på godkendelse til 

etablering af ny virksomhed eller til udvidelse af en eksisterende.”?” 

Svar 

Som det fremgår af mit svar på spørgsmål 527, kan kommunalbestyrelsen ikke godkende eller tillade 

etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, hvis husdyrbruget med det ansøgte kan indebære 

væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår.  

 

Denne vilkårsfastsættelse skal ske på baggrund af en konkret vurdering af det ansøgtes virkninger på 

miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det omfatter bl.a. de trafikale gener, 

som det ansøgte vil kunne medføre. Kan væsentlig virkning på miljøet ikke imødegås med vilkår, kan 

kommunalbestyrelsen som ovenfor nævnt ikke meddele godkendelse eller tilladelse.  

 

Kommunalbestyrelsen skal således også efter ændringen af husdyrreguleringen i 2017 vurdere, om der 

er væsentlig påvirkning som følge af væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet og 

kan efter omstændighederne meddele afslag på en ansøgning om etablering eller udvidelse af 

husdyrbrug, hvis generne ikke kan afhjælpes. 
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