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Kære Ida Auken
Med evalueringen af kommunalreformen foreligger der nu en rapport, og på virksomhedsområdet
har udvalget diskuteret følgende 3 eventuelle tiltag:
1. Tilsyn og godkendelse af i‐mærkede virksomheder samles i staten
2. Godkendelse af deponeringsanlæg flyttes til staten (og tilsyn forbliver hos staten)
3. Tilsyn med deponeringsanlæg flyttes til kommunerne (og godkendelse forbliver hos kommunerne)
Udvalget har efterfølgende opstillet en række fordele og ulemper ved eventuel gennemførelse
af hvert af disse tiltag. Udvalget giver ingen entydig anbefaling til hvilke - om nogen - af de tre
forslag, der bør gennemføres.
Ledergruppen med ansvar for miljøindustriområdet i 6-by samarbejdet har vurderet sagen, og
med dette fællesbrev ønsker vi at gøre dig bekendt med vores vurdering. 6-by samarbejdet
inden for industrimiljø omfatter København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers
kommuner.
De forslag, som udvalget har fremlagt, vedrører i vid udstrækning IED virksomheder. I den
sammenhæng bemærkes, at en ikke uvæsentlig del af alle IED virksomheder i Danmark med
kommunal myndighed er lokaliseret i de 6 kommuner omfattet af 6-by samarbejdet.
På baggrund af den erfaring vi har med industrimiljøområdet og den nuværende
opgavefordeling, er det i forhold til udvalgets foreslåede tiltag vores helt klare anbefaling:
At kompetencefordelingen mellem stat og kommune mht. tilsyn og godkendelse med
bilag 1 virksomheder forbliver uændret
At godkendelseskompetencen mht. deponeringsanlæg ikke flyttes til staten
At tilsyn med deponeringsanlæg flyttes til kommunerne, således at både godkendelse
og tilsyn ligger hos kommunerne.
Baggrunden for vores anbefaling er følgende:
Det er meget vigtigt med et tæt samspil mellem miljøreguleringen og den fysiske planlægning.
Miljøreguleringen er afhængig af, at planlægningen understøtter den rigtige placering af
virksomhederne, så reguleringen ikke bliver mere omfattende end nødvendigt. Planlægningen
er afhængig af en løbende dialog med miljømyndigheden for at sikre de miljømæssige rette
placeringer af erhvervsområderne.

For nogle af de omhandlende virksomhedstyper er der samtidig behov for en tæt dialog med
den kommunale beredskabsmyndighed med henblik på at forebygge større miljøuheld, bl.a.
ved udarbejdelse af egentlige beredskabsplaner. Denne koordinering foregår mest sikkert og
effektivt, til glæde for såvel virksomhed som borgere, når de medvirkende myndigheder har
stort lokalkendskab.
For mange af de omhandlende virksomheder udgør spildevandsafledning (herunder perkolat)
en af de væsentligste miljømæssige påvirkninger. Idet kommunerne er myndighed for
meddelelse af afledningstilladelse og fører tilsynet dermed, og spildevand i hovedsagen afledes
til kommunale spildevandsselskaber, er det klart mest hensigtsmæssigt, at den samlede
miljøregulering ligger hos kommunen.
Tilsvarende gælder for virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald, som bl.a. reguleres
via kommunale regulativer og andre affaldsordninger, hvor kommunen er myndighed, og for
virksomhedens byggetilladelser, som kræver stor koordinering mellem den kommunale
byggemyndighed og miljømyndighed.
Overordnet gælder, at jo flere myndigheder og forskellige administrative instanser, der skal
sagsbehandle en virksomhed, jo mere koordinering kræver det, og dette er ikke effektiv
sagsbehandling for den enkelte virksomhed eller samfundet som helhed.
Som følge af kommunalreformen i 2007 er de enkelte kommunale miljøforvaltninger blevet
større, og generelt står kommunerne i dag stærkt mht. miljøfaglige og planlægningsmæssige
kompetencer. Enkelte små kommuner får støtte af større gennem forpligtende samarbejder.
Derudover findes yderligere tværkommunale samarbejder.
Mht. IED virksomheder udgør regelsættet forbundet hermed ingen udfordring for kommunerne
- det er i dag velkendt stof. Udfordringen kan bestå i konkret branchekendskab, når der fx kun
er en enkelt af en bestemt type virksomhed i hele Danmark. Denne udfordring vil være mindst
lige så stor for en statslig instans. I kommunerne vil der ofte være lignende, men mindre
virksomheder, som kommunen i forvejen har branchekendskab til, og hvor denne viden kan
bruges på de miljømæssigt tungere IED virksomheder. Denne mulighed og baggrundserfaring
har man ikke hos en statslige instans.
Flere og flere kommuner har også etableret partnerskaber og netværkssamarbejder med de
væsentlige virksomheder i kommunen for at fremme en grøn omstilling. I den forbindelse
spiller
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vigtig
rolle.
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disse
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netværkssamarbejderne blive svækket.
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Vi håber, at vi med dette brev har givet et konstruktivt bidrag til, hvordan den fremtidige
opgavefordeling på industrimiljøområdet bør indrettes, og det er vort håb, at du vil følge vore
anbefalinger.
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