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KL´s høringssvar til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om tilskud til kommunale 
vådområdeprojekter

KL har følgende bemærkninger, der relaterer til de i høringsnotatet 
beskrevne ændringer: 

Ad 1) KL finder det positivt, at definitionen af den projektansvarlige 
kommune gøres mere fleksibel, så den i højere grad svarer den 
organisatoriske virkelighed, hvor kommunerne samarbejder tværkommunalt 
om de givne projekter.

Ad 2) KL finder det stærkt problematisk, at der lukkes for ansøgninger efter 
1. sept. 2014 – uden at der samtidig er en klar udmelding om, at der fra 1. 
sept. 2014 åbnes for ansøgninger efter landdistriktsprogrammets nye 
periode. Det vil få alvorlige konsekvenser for vådområdeindsatsens 
fremdrift, da der er planlagt mange realiseringsansøgninger i 2014. Det er 
desuden en afgørelse, der ikke flugter de aftale rammer i vådområdeaftalen 
ml. staten og KL fra ultimo 2009.

Ad 3) Den afsluttende udbetalingsanmodning ændres fra at være en 
tilsagnsbetingelse til en udbetalingsbetingelse. Ud fra beskrivelsen i 
bekendtgørelsen og dets notat, finder KL det uklart om der i praksis er tale 
om en stramning af de eksisterende frister og udbetalingsmuligheder. KL vil 
gerne informeres om dette – og vil opfordre til, at der ikke sker en 
yderligere besværliggørelse og bureaukratisering af ansøgnings- eller 
udbetalingsproceduren. 

Der er siden aftaleindgåelse i 2009 tilføjet omfattende bureaukratiske 
processer for ansøgnings- eller udbetalingsprocedure. I betragtning af disse 
finder KL det særdeles uhensigtsmæssigt, hvis frister og krav til 
kommunerne skærpes yderligere.
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Ad 4) Bekendtgørelsen ændres, så det ikke længere er muligt at yde tilskud 
til leje med købsmulighed af udstyr. KL vil gøre opmærksom på, at det kan 
risikere at fordyre nogle projekter, da konsulenter og entreprenører vil tage 
højde for denne ændring i deres tilbudsgivning.

Ad 5) Bekendtgørelsen ændres, så anlægstilsagn i exceptionelle tilfælde kan 
forhøjes. Jf. tidligere høringssvar m.m. finder KL det meget positivt, at det i 
højere grad bliver muligt at afstemme indsatsen med de tekniske og 
ejendomsmæssige forhold, hvor der under projektrealisering kan opstå 
forhold, der ikke har kunnet planlægges for. KL vil opfordre til at dette 
administreres, så det sikres størst muligt fremdrift i indsatsen.

Ad 6-8) Bekendtgørelsen ændres, så tilsagn fra 2013 eller tidligere kun i 
behørigt begrundede tilfælde vil kunne forlænge fristen for projektets 
afslutning ud over den 1. august 2015. Desuden sættes der frister for 
modtagelse af udbetalingsanmodning med bilag.

Jf. de aftalte rammer i vådområdeaftalen ml. staten og KL fra ultimo 2009 
vil KL opfordre til, at der sikres fleksibilitet i administrationen af disse 
betingelser, der ikke var en del af aftalen.

KL ser vådområdeindsatsen som en indsats, der kun kan lykkes, når både 
NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og kommunerne fortsat samarbejder 
om en nå i mål med indsatsen – også under ændrede rammevilkår som den 
nationale administration af EU-krav og overgang til det nye 
landdistriktsprogram. KL ser derfor frem til et fortsat konstruktivt 
samarbejde.

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent


