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NOTAT

KL's høringssvar vedr. ændring af 
miljøbeskyttelsesloven (obligatorisk digital 
kommunikation mv.)

KL har modtaget høring over forslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse 
(obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation 
hertil), og takker for muligheden for at komme med bemærkninger.

Lovforslaget giver bl.a. hjemmel til, at der kan fastsættes regler om pligt til at 
anvende digital kommunikation i forbindelse med indberetninger til 
kommunalbestyrelsen om rottebekæmpelse. 

KL hilser denne mulighed velkommen, da der siden den såkaldte 
Rottebekendtgørelses ikrafttræden 1. januar 2018 har været lagt op til flere 
ekstra arbejdsgange for kommunerne ifbm. den nye R2-autorisation. 

I høringsmaterialet er ændringen vedr. digital kommunikation beskrevet som 
effektivisering af kommunernes sagsbehandling på området. KL skal 
påpege, at der ikke er tale om en egentlig "effektivisering af kommunale 
arbejdsgange", men en mulighed for at løse opgaven ved hjælp af en høj 
grad af digitalisering.

Dertil kommer, at R2-ordningen først er indført med rottebekendtgørelsens 
ikrafttræden 1. januar 2018, og der findes endnu ingen autoriserede R2-
bekæmpere. For R1 er der i dag tale om en begrænset kommunal opgave.

Det bemærkes, at det er anført at indberetningen skal ske direkte til den 
fællesoffentlige rottedatabase, men der er ikke anført finansiering, 
beskrivelse af proces eller kommunernes opgave i dette. 

KL ser det naturligt, at indberetningsløsningen udvikles af DMP, men 
finansieringen skal ikke findes i partnerskabet. Da ændringen sker som følge 
af en ændring af bekendtgørelsen, forventes det at der er findes finansiering 
fra statslig side. KL indgår gerne i den videre dialog om proces og 
kommunernes opgave ift. de indberettede data.

God digitalisering af arbejdsgange og indberetninger tager tid. KL skal derfor 
opfordre til, at der ift. ikrafttrædelsesperioden tages hensyn til inddragelse af 
aktører og test af løsningen. 

KL skal ligeledes påpege, at der skal tages højde for, at der følger en 
kommunal tilpasning og tilhørende implementeringsomkostninger til nye 
systemer. Denne tilpasning kan først ske, når den tænkte 
indberetningsmulighed er udviklet. Der kan således ikke tales om evt. 
besparelser fra det tidspunkt et fælles system er oprettet, men først efter en 
implementeringsperiode.
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Venlig hilsen
Christina L. Hansen
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