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KL´s høringssvar:  Bekendtgørelser om fosforvådområder  

Af det følgende fremgår KL´s høringssvar til hhv. Miljøministeriet og 

Fødevareministeriet til de nævnte bekendtgørelser. 

 

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 

projekter vedrørende fosforvådområder  

§ 5, stk. 1, pkt. 2: KL gør fortsat opmærksom på, at måltallet om 20 kg 

fosfor pr. ha pr. år senere skal kunne ændres til det aftalte måltal ml. 

Miljøministeriet og KL i aftale af nov. 2009 – som aftalt i den nationale 

styregruppe for vådområdeindsatsen i 2011. 

 

§ 5, stk. 1, pkt. 3: Omkostningseffektiviteten bør fortsat ses som en 

gennemsnitlig omkostningseffektivitet på landsplan, idet der kan være 

betydelige forskelle afhængigt af projekttype m.m. 

 

KL vil i øvrigt henlede opmærksomheden på, at den til indsatsen 

udarbejdede tekniske vejledning ikke bør få karakter af en lovfortolkende 

vejledning, idet det i så fald kan hindre fremdrift og synergi med de øvrige 

indsatstyper i den kommunale vandplanindsats. 

 

Bekendtgørelse om tilskud til  kommunale projekter 

vedrørende fosforvådområder  

§ 2, § 3 og § 6: KL gør fortsat opmærksom på, at muligheden for 

jordkøb/jordfordeling senere skal kunne tages i brug, jf. aftale af nov. 2009 

ml. Miljøministeriet og KL – som aftalt i den nationale styregruppe for 

vådområdeindsatsen i 2011.  

 

§ 9, stk. 1 og § 10, stk. 2: Den fastsatte dato bør aftales med den 

pågældende ansøger. 

 

Den 23. januar 2012 

 

Jnr 10.05.07 K04  

Sagsid 000237978 

 

Ref TRR 

trr@kl.dk 

Dir 3370 3803 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370  

2300 København S 

 

Tlf 3370 3370 

Fax 3370 3371 

 

www.kl.dk 

 

1/2 

 
 



 2 

 

§ 10, stk. 1: Det bør være tilstrækkeligt, at alle tilladelser er givet inden den 

sidste udbetaling. 

 

§ 11, stk. 1: Udover at NaturErhvervstyrelsen kan være påtaleberettiget, bør 

den stedlige kommune også være påtaleberettiget. 

 

 § 12, stk. 1: Det henstilles at kravene om information følger den øvrige 

udvikling i samfundet, hvor den elektroniske information erstatter det 

trykte medie.  

 

§ 12, stk. 2 og 3: KL forudsætter, at en evt. tilsagnsbetingelser flugter 

arbejdsdeling og myndighedsansvar ml. stat og kommuner.  

 

§ 13, stk. 1 og § 14, stk. 4: KL vil endnu engang opfordre til at 

bekendtgørelsen administreres, så kommunerne kan få dækket alle de reélle 

lønudgifter. 

 

§ 13, stk. 3: Det er vigtigt at kravene til udgiftsart (fx informationsmøder) 

og –dokumentation understøtter indsatsen – og ikke modvirker den. 

 

§ 15, stk. 3: KL vil endnu engang gøre opmærksom på, at det bør være 

muligt at få en mindre forhøjelse i tilsagnsbeløbet – jf. aftale af nov. 2009 

og i øvrigt også Fødevareministeriets første udkast til bekendtgørelse om 

tilskud til kommunale projekter vedrørende nitratvådområder medio 2010. 

 

§ 15, stk. 4: Kravet om at en projektændring skal være modtaget seneste to 

måneder før den dato, hvor projektet skal være afsluttet, er unødvendigt, 

ubegrundet og ufleksibelt – og vil formentlig modvirke fremdrift og synergi 

med den øvrige kommunale vandplanindsats.  

 

§ 17, stk. 1 og 2: KL forudsætter at tilskud ydes med 100 %, når ansøger i 

øvrigt har opfyldt sine forpligtigelser – jf. aftalen af nov. 2009. 
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