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NOTAT

Høringssvar på forslag til Vejledning om 
korttidstilladelser til vandindvinding

KL har 13. maj 2019 modtaget ” Høring over forslag til Vejledning om 
korttidstilladelser til vandindvinding”. KL takker for invitationen til at 
kommentere. 

./. KL finder ikke, at forslaget til vejledning i tilstrækkeligt omfang giver svar på 
de problemer, som KL rejste i sit høringssvar til bekendtgørelsen. Her skrev 
KL bl.a. "Den forslåede ændring giver dog ikke muligheder for at give 
hurtigere tilladelser, end nogle kommunerne allerede leverede i 2018 med 
den nuværende lovgivning". 

Vejledningen bringer i den nuværende form ikke kommunerne tættere på et 
svar i forhold til den hurtigere sagsbehandling. Kommunerne har brug for 
konkrete eksempler på ansøgning og korttidstilladelse i vejledningen. 

Vejledningens kapitel 2 afsluttes med et afsnit "Indberetningen". Det afsnit 
angiver ikke en løsning på de indberetnings-problemer, som KL pegede på i 
sit høringssvar til bekendtgørelsen. Dertil kommer, at vejledningen ikke 
virker fuldt koordineret med den samtidige "Høring af udkast til vejledning 
om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen". 
Her fremgår det, at alle aktive vandforsyninger har én (og kun én) aktiv 
indvindingstilladelse. Korttidstilladelsen ligger oven på den generelle 
tilladelse, og deraf må følge, at anlægget i korttidstilladelsesperioden har to 
tilladelser. KL forventer, at format for indberetning koordineres mellem de to 
vejledninger inden endelig udsendelse.

Vejledningen afsluttes med kapitel 3 "Forberedelser". Heri beskrives en 
række handlinger, som kommunerne kan udføre. Fælles for disse handlinger 
er, at de er udgiftsdrivende for kommunen OG øger forventningen blandt 
brugerne til kommunernes sagsbehandling. Det er KL's opfattelse, at 
vejledning om sådanne udgiftsdrivende handlinger skal følges op med 
økonomisk kompensation, så kommunerne får økonomi til at gennemføre 
forslagene.

KL anmoder om at modtage vejledningen i økonomisk høring og tager 
forbehold for politisk behandling.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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