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helpdesk, der kunne besvare spørgsmål fra kommunerne. 
Et rejsehold blev oprettet, der kunne hjælpe forvaltninger 
med at få mere hensigtsmæssige sagsgange, så det var 
muligt at løse husdyrsagerne mere effektivt. Derudover var 
der en kontant bonus til de kommuner, der var med til at 
sikre en hurtig sagsbehandling af sagerne. 

Med en efterfølgende forlængelse af Husdyraftalen er der 
sat yderligere fokus på vejledning til kommunen gennem 
styrelsernes besvarelse af kommunernes spørgsmål via 
helpdesken. Der er indført en tilskudsordning for kommuner-
ne til behandling af de mange hjemviste sager fra Natur- 
og Miljøklagenævnet, ligesom der generelt i styrelserne 
sættes fokus på at vejlede kommunerne om særligt aktu-
elle problemstillinger – herunder emner som habitatvurde-
ringer og anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT). 
Formålet med dette er at understøtte en effektiv sagsbe-
handling i kommunerne.  

Klimatilpasning 
Klimatilpasning er et område, hvor der er brug for et stærkt 
og effektivt samarbejde mellem kommunerne og staten. Det 
er staten, der skal sørge for, at de overordnede rammer er i 
orden. Derfor vil Miljøministeriet sætte arbejdet i gang med 
en national handlingsplan for klimatilpasning, og samtidig 
skal lovgivningen på området gennemgås, så der kan opnås 
mere synergi mellem regnvand, søer, vandløb og natur. 

Kommunerne er dem, der skal sørge for, at handlingerne fø-
res ud i livet. Kommunerne er i dag de centrale myndigheder 
på en lang række af de områder, der er helt centrale for at 
forebygge og reducere skaderne fra kommende oversvøm-
melser forårsaget af for eksempel skybrud.

Miljøministeriet nedsætter desuden en task force, der i et 
tværministerielt samarbejde skal udarbejde handlingsplanen 
for klimatilpasning og sikre, at EU’s oversvømmelsesdirektiv 
bliver implementeret hurtigt. I task forcen indgår et rejsehold, 
der skal styrke samarbejdet med kommunerne og tilbyde 
hjælp til udarbejdelse af de kommunale klimatilpasningsstra-
tegier.

KL bliver også en central samarbejdspartner i denne sam-
menhæng, idet det blandt andet handler om at afdække de 
barrierer, som kommunerne ser, der ligger i den gældende 
lovgivning, og der skal findes gode og holdbare løsninger, 
som samtidig er nemme at administrere.   



Kodeks for godt samarbejde
Siden kommunalreformen i 2007 er der på mange områder 
udviklet et positivt samspil mellem Miljøministeriet og KL. 
Det skyldes især, at vi med opgave- og strukturreformen har 
fået en god organisering af miljøopgaverne mellem staten 
og kommunerne. Det gode samarbejde suppleres nu med 
et kodeks.

Kodekset skal understøtte en forsat implementering af regler, 
aftaler og en god miljøforvaltning. Det vigtigste redskab - og 
derfor det helt centrale for kodeks - er dialogen. Dialogen 
mellem kommuner og statens styrelser, dialogen mellem KL 
og Miljøministeriet, og dialogen mellem kommuner, borgere 
og virksomheder.

Statens rolle er at fastsætte de overordnede rammer med 
respekt for det lokale råderum. 

Kommunerne er dem, der skal skabe en god miljøforvaltning, 
hvor lovgivningen udføres. Det er dem, der fastsætter de lo-
kalpolitiske målsætninger for miljøforvaltningen, og forvalt-
ningerne som udmønter reglerne og aftalerne i praksis over 
for borgere og virksomheder. 

KL er sammen med staten med til at aftale de økonomiske 
rammer, der er med til at fastsætte ambitionen for den ud-
øvende miljøforvaltning. Endvidere har KL en rolle, hvor de i 
tæt dialog med Miljøministeriet løbende har en dialog om op-
gavevaretagelsen i kommunerne. Det sker for at dokumen-
tere kommunernes arbejde, men også for at parterne bedst 
muligt kan understøtte en god miljøforvaltning. Det kan være 
nødvendigt, at KL påtaler eventuel uhensigtsmæssig forvalt-
ning over for enkelte kommuner. Det er vigtigt, at alle parter 
har respekt for de andre parters roller og har tillid til, at de 
hver især udfylder dem bedst muligt. 

Vindmøller
Planlægning for vindmøller var en af de nye opgaver, der 
fulgte med opgave- og strukturreformen, hvor kommunerne 
blev myndighed for den samlede fysiske planlægning. Der 
var med opgavevaretagelsen et stort politisk ønske om, at 
kommunerne hurtigt forsatte, hvor amterne slap.

For at understøtte en hurtig og effektiv udvikling af den lo-
kale planpraksis på området indgik miljøministeren og KL en 
aftale om, at kommunerne skulle fremme planlægning for 
vindmøller. Samtidig blev der via energilovgivningen indført 
ordninger, der skulle virke stimulerende på kommunernes 
planlægningsproces. 

Det var samtidig afgørende, at der hurtigst muligt blev op-
bygget kompetencer i kommunerne herunder udviklet en 
lokal praksis. Derfor oprettede staten et Vindmøllesekretariat, 
som kommunerne kunne hente hjælp fra, når de havde brug 
for det. 

Kommunerne har også her vist, at der er stor beredvillighed 
til at lære af hinanden. Således har der været stor tilslutning 
til KL’s dialogfora for vindmøller og til statens årlige vindmølle 
workshop, hvor planlæggere mødes og udveksler erfaringer 
og får gode input til egen planlægning. 

Kommunerne har opfyldt den indgåede aftale om vindmøl-
leplanlægningen, som blev til i forlængelse af energiaftalen 
2008.

Vådområde
Med aftalen om vådområdemodellen har KL og Miljøministe-
riet fastsat en model, der giver kommunerne rammerne til at 
udmønte krav i de kommende vandplaner om etablering af 
vådområder. 

Formålet med aftalen har været at få udarbejdet en admi-
nistrationsmodel, hvor mål, midler og ressourcer er tilpasset 
opgaven for på den måde at understøtte den helt konkrete 
opgave i kommunerne med at etablere vådområder. 

Forenkling
Miljøområdet er et område, der er præget af mange reg-
ler. Særligt EU-regler medfører, at miljøforvaltningen ikke 
er enkel. Men derfor er det ikke desto mindre væsentligt 
at have fokus på, hvordan forvaltningen kan gøres mere 
enkel, både så kommunerne kan bruge mere tid på miljø 
end procedurer, og så borgere og virksomheder bliver re-
guleret af nogle logiske og forståelige regler. 

Med de igangværende dialoger om afbureaukratisering 
og en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er sporene til 
en enklere miljøforvaltning lagt.  

Miljøministeriet har tillid til, at kommunerne effektivt indfø-
rer den nationale miljøpolitik og bidrager til at opfylde de 
politiske målsætninger på miljøområdet og de aftaler, der 
er indgået med regeringen.

Det er Miljøministeriets og KL’s hensigt, at rammerne for 
god kommunal miljøforvaltning og kodeks for samarbejde 
løbende udvikles i et tæt og integreret samarbejde, så mil-
jøforvaltningen bliver mere enkel. Mindre bureaukrati skal 
give større plads til lokalt ledelsesrum.

Husdyraftalen
Med en opgavefordeling, hvor staten sætter rammerne, 
og hvor kommunerne har et råderum til at lede og for-
valte, medfølger der også et stort ansvar både fagligt og 
ledelsesmæssigt til at få tilrettelagt opgavevaretagelsen 
hensigtsmæssigt. På den måde kan både virksomheder 
og borgere bliver tilgodeset under de givne lovgivnings-
mæssige rammer.

Med opfyldelse af husdyraftalen har kommunerne vist, 
at der er ledelsesmæssig vilje til at prioritere vigtige og 
svære opgaver. KL og Miljøministeriet har med vedtagel-
sen af husdyrloven fra starten været klar over, at det var 
vigtigt af hensyn til landbruget, at der hurtigt blev udviklet 
en kommunal praksis. Til brug for det blev der oprettet en 


