Tabel. Konsekvenser og mulige løsninger for allerede indsendte ansøgninger i forskellige perioder i henhold til bestemmelserne i de dagældende
bekendtgørelser. Der er ikke taget højde for nærhed til beskyttet natur. Nærhed til beskyttet natur kan få betydning for mulige løsninger, og der vil
være behov for at vurdere muligheder og løsninger i det konkrete tilfælde.
Ansøgningstidspunkt

Staldsystem/miljøteknologi

Ansøgning indsendt før
1/8-17

Konsekvens af ny viden og mulige løsningsforslag
Nye og renoverede stalde

Eksisterende stalde

Ingen ændringer som følge af ny viden.

Ingen ændringer som følge af ny viden.

Staldsystemet overholder ikke det generelle
ammoniakkrav (GAK) eller de vejledende
emissionsgrænseværdier (BAT) for nye
stalde, når spalteskraberen ikke længere
accepteres som virkemiddel.
Kommunen har dog mulighed for at fravige
de vejledende emissionsgrænseværdier. Da
GAK ikke kan overholdes, kan denne løsning
dog ikke bruges generelt.

Staldsystemet overholder ikke de
vejledende emissionsgrænseværdier
(BAT) for eksisterende stalde, når
spalteskraberen ikke længere accepteres
som virkemiddel.
Kommunen har dog mulighed for at
fravige de vejledende
emissionsgrænseværdier, dermed kan
eksisterende stalde overholde kravene i
forbindelse med kommunens behandling
af ansøgninger.

Ansøgninger
færdigbehandles efter
hidtil gældende regler
Sengestald med fast drænet
gulv, ajleafløb og skraber
Sengestald med spalter
(kanal, linespil)

Sengestald med spalter
(kanal, bagskyl eller
ringkanal)

Mulige alternative løsninger er at tilpasse
ansøgningen ved at vælge anden gulvtype,
gennemføre reducerende tiltag på andre
dele af husdyrbruget eller indsende en
tilpasset ansøgning efter stipladsmodellen
mhp. godkendelse, når ændring af
bekendtgørelsen er trådt i kraft.
Staldsystemet overholder kun det generelle
ammoniakkrav (GAK) og de vejledende
emissionsgrænseværdier (BAT) for nye
stalde hvis der anvendes gylleforsuring.

Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om
hvordan fravigelsen kan gennemføres.

Staldsystemet overholder ikke de
vejledende emissionsgrænseværdier
(BAT) for eksisterende stalde, da
spalteskraberen ikke længere accepteres

Alternativt er det muligt at tilpasse
ansøgningen ved at vælge en anden
gulvtype, gennemføre reducerende tiltag på
andre dele af husdyrbruget eller indsende
en tilpasset ansøgning efter
stipladsmodellen mhp. godkendelse, når
ændring af bekendtgørelsen er trådt i kraft.

som virkemiddel (spalteskraberen er
taget af teknologilisten).
Kommunen har dog mulighed for at
fravige de vejledende
emissionsgrænseværdier.
Det giver mulighed for, at eksisterende
stalde kan overholde kravene i
forbindelse med kommunens behandling
af ansøgninger. Allerede fastsatte vilkår
om gylleforsuring i
godkendelser/tilladelser videreføres.
Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om
hvordan fravigelsen kan gennemføres.

Spaltegulvskraber i
kvægstalde

Spalteskraberen fremgår ikke længere af
teknologilisten. Det er således ikke muligt at
overholde det generelle ammoniakkrav
(GAK) for sengestalde med spaltegulv uden
anvendelse af gylleforsuring.
Mulige løsninger er at tilpasse ansøgningen
ved at vælge anden gulvtype, gennemføre
reducerende tiltag på andre dele af
husdyrbruget eller indsende en tilpasset
ansøgning efter stipladsmodellen mhp.
godkendelse, når ændring af
bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Ansøgninger indsendt
efter 1/8-17 og inden
1/8 – 18: Ansøgninger

Nye og renoverede stalde

Spalteskraberen fremgår ikke længere af
teknologilisten. Det er således ikke muligt
at overholde de vejledende
emissionsgrænseværdier (BAT) for
eksisterende sengestalde med spaltegulv
uden anvendelse af gylleforsuring.
Kommunen har dog mulighed for at
fravige de vejledende emissionsgrænser.
Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om
hvordan fravigelsen kan gennemføres.
Allerede fastsatte vilkår om spalteskraber
forventes i fremtiden at kunne bortfalde
efter anmeldelse. Dette forudsætter en
ændring af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Eksisterende stalde

som ikke er
færdigbehandlet den 31.
december 2017
færdigbehandles efter
de daværende regler
(Bek.nr. 916 af 23/6 -17).
Ansøgninger indsendt
efter 1. januar 2018
behandles efter reglerne
i bekg. Nr. 1380 af 30.
november 2017.
Sengestald med fast drænet
gulv, ajleafløb og skraber

Staldsystemet overholder gældende BATkrav for nye stalde (bek., bilag 3, tabel 4).

Staldsystemet overholder gældende BATkrav for eksisterende stalde (bek., bilag 3,
tabel 5).

Sengestald med spalter
(kanal, linespil)

Staldsystemet overholder ikke gældende
BAT-krav for nye stalde (bek., bilag 3, tabel
4) når spalteskraberen ikke længere kan
bruges som virkemiddel (spalteskraber er
taget af teknologilisten).

Staldsystemet overholder ikke gældende
BAT-krav for eksisterende stalde
(husdyrgodkendelsesbekg., bilag 3, tabel
5) når spalteskraberen ikke længere kan
bruges som virkemiddel (spalteskraber er
taget af teknologilisten).

Ønskes anden gulvtype med de forventede
opdaterede emissionsfaktorer, så
forudsætter det en tilpasning af
ansøgningen mhp. godkendelse, når
ændring af bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Kommunen har dog mulighed for at
fravige BAT-krav for eksisterende stalde i
særlige tilfælde, jf. § 24, stk. 5, i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det
giver mulighed for, at eksisterende stalde
kan overholde kravene i forbindelse med
kommunens behandling af ansøgninger.
Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om
hvordan fravigelsen kan gennemføres.

Sengestald med spalter
(kanal, bagskyl eller
ringkanal)

Staldsystemet overholder gældende BATkrav for nye stalde (bekg., bilag 3, tabel 4)
ved anvendelse af gylleforsuring.

Staldsystemet overholder ikke BAT krav
for eksisterende stalde (bekg., bilag 3,
tabel 5), når spalteskraberen ikke længere
accepteres som virkemiddel
(spalteskraber er taget af teknologilisten).
Kommunen har dog mulighed for at
fravige BAT-krav for eksisterende stalde i
særlige tilfælde, jf. § 24, stk. 5, i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det
giver mulighed for, at eksisterende stalde
kan overholde kravene i forbindelse med
kommunens behandling af ansøgninger.
Allerede fastsatte vilkår i
godkendelser/tilladelser om
gylleforsuring videreføres.
Miljøstyrelsen vil vejlede nærmere om
hvordan fravigelsen kan gennemføres.

Spalteskraber i kvægstalde

Spalteskraberen fremgår ikke længere af
teknologilisten. Det er således ikke muligt at
overholde BAT-krav for nye sengestalde
med spaltegulv (bekg., bilag 3, tabel 4) uden
anvendelse af gylleforsuring.
Ønskes anden gulvtype med de forventede
opdaterede emissionsfaktorer, så kan
ansøgningen tilpasses mhp. godkendelse
efter ændring af bekendtgørelsen.

Spalteskraberen fremgår ikke længere af
teknologilisten. Det er således ikke muligt
at overholde BAT-krav for eksisterende
sengestalde med spaltegulv (bekg., bilag
3, tabel 5) uden anvendelse af
gylleforsuring.
Kommunen har dog mulighed for at
fravige BAT-krav for eksisterende stalde i
særlige tilfælde, jf. § 24, stk. 5, i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Allerede fastsatte vilkår om spalteskraber
forventes i fremtiden at kunne bortfalde
efter anmeldelse. Dette forudsætter

ændring af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

