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Fiskeristyrelsen 

 
 j.nr. 18- 2500-000005 

 

KL´s svar på Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

 

Indledning 
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelsen. 

 

Generelle bemærkninger 
Det aktuelle udkast til bekendtgørelse indeholder en ny procedure for ansøg-

ninger. KL hilser det velkommen, at den nye procedure tilsyneladende er en-

kel at administrere, men beklager samtidig at kommunerne skal ændre på 

fungerende procedurer blot fordi tilskudsordningen overgår fra et ministerie 

til et andet. 

 

KL har tidligere påpeget de meget restriktive regler for ændringer i budgettet 

for igangværende projekter. Alle der arbejder med anlægsopgaver ved, at 

der selv i de bedst planlagte projekter kan opstår uforudselige problemer på 

grund af vejr eller fysiske/arkæologiske forhold på stedet. Den restriktive 

tolkning af reglerne om budgetforhøjelser har haft den virkning, at kommuner 

i nogle tilfælde selv har betalt meromkostningerne.  

 

Nu skal disse beløb oplyses, og de vil indgå i den endelige beregning af pro-

jektets omkostningseffektivitet. Genberegningen af omkostningseffektiviteten 

kan i særlige tilfælde resultere i bortfald af projekttilsagnet, og kommunen 

skal derfor i givet fald dække alle udgifter.  

 

Det er ikke acceptabelt, at kommunerne - som implementerende myndighed 

af statens vandplaner - i disse sager skal bære hele det økonomiske ansvar. 

Det giver en incitamentstruktur, der i værste fald kan resultere i overbudget-

terede projekter manglende projektgennemførsel og manglende målopfyl-

delse af vandplanerne. Ordningen flugter ikke med den økonomiske aftale, 

der er indgået ml. staten og KL om implementering af vandplanerne. Her er 

det forudsat, at kommunernes projektudgifter dækkes af statslige tilskuds-

ordninger. 

 

KL ønsker snarest at drøfte hvorledes dette problem løses. Det kunne ek-

sempelvis være etablering af en national pulje som kan dække den økono-

miske risiko, kommunerne løber med den nuværende restriktive tolkning af 

tilskudsreglerne.  

 

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssva-

ret. 
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Specifikke bemærkninger 
§6, stk. 4, 2): Det er utilfredsstillende, at der ikke stilles et program til rådig-

hed, som kan uploade kommunens GIS-filer til IMK. 

 

§8: Her burde indlægges en formel pligt for styrelsen til at høre kommunen 

forinden afgørelse om afslag. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Kaalund 

Chefkonsulent KL 

 


