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NOTAT

Høringssvar til BEK om ændring af bekendtgørelse om 
tilskud til kommunale projekter vedrørende 
vandløbsrestaurering 2015

KL har følgende bemærkninger, de falder i to kategorier:

1. Bemærkninger til de konkrete ændringsforslag til 
bekendtgørelsen

2. Bemærkninger til organiseringen af tilskudsordningen. I 
forlængelse heraf har KL forslag til mere fleksibel 
organisering.

Om forslag til ændringer i bekendtgørelsen

Om bekendtgørelsens §4: KL hilser muligheden for at kommunikere 
skriftligt uden for Fødevareministeriets Tast Selv-service velkommen. 
Direkte kommunikation via mail om eksisterende projekter er ofte at 
foretrække frem for at aktivere den omfattende Tast Selv-service.

Om bekendtgørelsens §6: KL tager den tidsmæssige afgrænsning af 
ansøgningsrunden til efterretning, denne bestemmelse ligger i direkte 
forlængelse af hidtidig praksis. Den hidtidige praksis er dog ikke 
hensigtsmæssig efter KLs opfattelse, mere herom i følgende afsnit.

Om bekendtgørelsens §19: KL finder det naturligt, at 
Fødevareministeriets Tast Selv-service også bruges her. 
Kommunerne har dog haft blandede erfaringer med systemet, det 
peger efter KLs opfattelse mod større fleksibilitet, mere herom i 
følgende afsnit.

Om tilskudsordningen generelt

Om ansøgningsrunder
KL finder de få projektansøgningsrunder problematiske, da de både 
hindrer den mest effektive gennemførelse af projekterne, og da de 
hæmmer fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet i kommunerne. 

Ansøgningsrunderne passer ofte ikke ind i flowet for det enkelte 
projekt, som risikerer at blive væsentligt forsinket. Væsentlig 
forsinkelse har betydning for interessen hos de berørte lodsejere, 
som ofte vil tilrettelægge driften af de berørte arealer, så driften er 
tilpasset projektet. Hertil kommer mindre fleksibilitet i kommunerne, 
når alle andre opgaver for kommunens projektmedarbejdere skal 
tilrettelægges efter tidspunkterne for ansøgningsrunder til projekterne.

Den bedste og mest effektive gennemførelse af projekterne vil være 
med en ordning, hvor ansøgninger løbende behandles i løbet af året. 
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KL har dog gennem tidligere dialog herom forstået, at 
ansøgningsrunderne er nødvendige for at kunne prioritere projekterne 
ud fra omkostningseffektivitet. KL har samtidig hæftet sig ved 
følgende beskrivelse i høringsbrevet:  ”EU-retlige forpligtelser … giver 
medlemslandene mulighed for selv at fastsætte egnede processer for 
at administrere tilskudsordningerne”.

KL accepterer naturligvis denne præmis. Men KL finder ikke, at faste 
terminer for behandling af ansøgninger skal hindre løbende 
indsendelse af ansøgninger i løbet af kalenderåret. KL finder heller 
ikke, at behandling af ansøgningerne kun skal ske to gange om året, 
som praksis har været hidtil.

KL forslår en anden måde at prioritere projekterne på:

 NaturErhvervstyrelsen giver mulighed for at kommunerne kan 
ansøge i hovedparten af året via TAST-SELV service

 NaturErhvervstyrelsen udtrækker data fra projektansøgninger 
til prioritering en gang i kvartalet, de indkomne ansøgninger 
prioriteres, og herefter gives tilsagn/afslag.

 Skæringsdatoer for prioritering af puljerne af projekter meldes 
ud til kommunerne, så de kan se, hvilken pulje, den enkelte 
projektansøgning vil ligge i.

 På denne måde får både kommuner og styrelser større frihed og 
fleksibilitet til at planlægge og tilrettelægge deres arbejde.

Om plangrundlag og finansiering
KL forudsætter, at tilskudsordningen er rettet mod projekter efter 
vandplan 2009-2015. Miljø- og fødevareministeren har jo meldt ud, at 
vandområdeplan 2015-2021 ikke bliver færdig ved årsskiftet.

Muligheden for tilskud til projekter fra vandplan 2009-2015 finder KL 
positivt, men det betyder samtidig, at visse af de hidtidige kriterier må 
revurderes. Eksempelvis finder KL det mærkværdigt, at et projekt kan 
blive afvist med en begrundelse om for stor kvælstoffjernelse.

KL forudsætter endvidere, at finansieringen af vandløbsrestaurering 
med udgangspunkt i vandområdeplan 2015-2021 stilles til rådighed 
på et senere tidspunkt. Kommunerne leverede efter inddragelse af 
vandråd forslag til indsatser i vandløb for mere end 700 mill. kr. i 
planperioden, den økonomiske ramme var udmeldt af staten og en 
væsentlig forudsætning for arbejdet.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen

konsulent


