Dimension

Konsekvenssdimensionen

Parameter

D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og
husdyrbrugets størrelse

Hvorfor?

Emissionen til luft, jord- eller vandmiljøet repræsenterer den acceptable påvirkning af
mennesker og miljø – dvs. de emissioner, virksomheden påvirker miljøet og omgivelserne
med ved normal drift uden at bryde miljølovgivningen eller overskride vejledende eller
bindene grænseværdier.
Husdyrbrugets størrelse antages at repræsentere den aktuelle emission.

Hvorledes?

En række industrivirksomheder har vilkår i en miljøgodkendelse eller givet som § 42påbud (ikke-godkendelsespligtige virksomheder) om begrænsning af emissioner til luft,
jord eller vandmiljø. I det nedenstående scores virksomhederne på,
•

Om de ikke har emissionsvilkår eller ingen emissioner, der reguleres af
bekendtgørelser (score 1),

•

om de har emissionsvilkår eller en emission, der reguleres i bekendtgørelser eller
hvor virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med retningslinjer i
vejledninger (score 3) eller

•

om de er omfattet af PRTR-forordningen.

Nogle industrivirksomheder er forpligtet til at indberette en række udledninger til EUkommisionens register over særligt forurenende stoffer (Pollutant Release and Transfer
Register, PRTR). Der er tale om virksomheder, der er omfattet af Bekendtgørelse nr. 210 af
3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Der er 91 stoffer på
listen i PRTR-forordningen, og de er en blanding af drivhusgasser, tungmetaller, pesticider,
klorinerede organiske stoffer, uorganiske stoffer m.v.
Husdyrbrug scores efter husdyrproduktionens størrelse opgjort i antal dyreenheder (DE),
som herved antages at give et indirekte skøn af emissionens størrelse.

Scoringsklasser

Der anvendes 3 forskellige scorer: 1, 3 og 5.

Score 1

Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø,
der reguleres i bekendtgørelser.
Husdyrbrug med højst 75 DE.

Score 3

Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der
reguleres i bekendtgørelser.
Husdyrbrug med mere end 75 DE, og højst 250 DE.

Score 5

Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Husdyrbrug med mere end 250 DE.

