Teknik- og miljøudvalget: Natur og miljø
Opgaver under området
Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder inden for Natur og miljø:
Den samlede budgetramme til Natur og miljø kan for 2009 opgøres som følger:
Tabel 1.

Budget 2009

Hovedområde (1.000 kr.)
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb
00.52.80 Fælles formål
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
I alt

Udgift
1.877
1.225
205
690
828
4.285

Indtægt

-383
-439
-822

Netto
1.877
1.225
205
307
389
4.003

1. Budget- og styringsprincipper
Sektionen for Natur og miljø har opgaver indenfor naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, spildevand i
det åbne land, naturgenopretning, vandløbspleje, grundvandsbeskyttelse og tilsyn med vandværker.
Opgaverne er dels nye opgaver overtaget fra amtet, dels nye og omfattende opgaver som følge af
ny lovgivning og dels de traditionelle opgaver som kommunerne har med sig fra før kommunesammenlægningen.
Opgaverne består af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tilsyn på virksomheder og landbrug.
kap.5 godkendelser.
wwm-screeninger.
opgaver i relation til jordforureningsloven.
sløjfning og tilladelser til olietanke.
tilladelser til jordvarmeanlæg, private spildevandsanlæg.
udledningstilladelser til vandløb og recipienter.
opgaver i henhold til beskyttede naturtyper, §3 tilladelser og dispensationer.
tilsyn med kvalitet af badevand og svømmebade.
administration af råstofloven, bl.a. gravetilladelser og retableringer af grusgrave.
tilsyn efter vandforsyningsloven med regelmæssigt tilsyn på enkeltvandindvindinger og
vandværker samt indvindingstilladelser.
udarbejdelse af indsatsplaner for vandindvindingsoplande.
administration af vandløbsloven.
tilsyn og vedligeholdelse af offentlige vandløb.
naturpleje og afgræsningsprojekter.
vedligeholdelse af Miljøportalen.

Hele området er skattefinansieret på nær udarbejdelse af indsatsplaner og virksomhedstilsyn, der
er delvis brugerfinansieret, d.v.s. brugerne opkræves betaling for ydelserne.
Driftsopgaven med vedligeholdelse af vandløb udføres af Vej- og Parkafdelingen på regning. Der
er beregnet 4 årsværk til opgaven med vandløbsvedligeholdelse og naturpleje.
Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes
tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. For 2009 er der
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indarbejdet budgetreduktioner på t.kr. 111 i forbindelse med vedligeholdelse af vandløb og t.kr.
100 i forbindelse med miljøbeskyttelse.
2. Demografiregulering
Der foretages ikke budgetreguleringer som følge af ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning.
4. Takstberegning
Brugerbetaling for tilsyn på virksomheder og landbrug følger prisreguleringen og er centralt fastsat
i Miljø-ministeriet.

