
 
FAKTA OM: Miljø og Byggeri 
 

Beskrivelse af brugere Borgere, håndværks-/industrivirksomheder og landbrug m.v., 

som er omfattet af de generelt gældende, nationale regler vedrø-

rende miljø- og byggeforhold, som kommunen skal varetage. 

Beskrivelse af opgaver Sektionens opgaver varetages af syv grupper og består i hoved-

træk af følgende: 

 

Virksomhed 

 Miljøtilsyn, -godkendelser m.v. vedrørende ca. 

270 industrivirksomheder m.fl. 

 Sager om forurening af jord eller omgivelserne i 

øvrigt 

 Kontrol med badevandskvalitet 

 

Landbrug og Landzone 

 Miljøtilsyn, -godkendelser m.v. vedrørende ca. 

290 husdyrproduktioner 

 Administration og håndhævelse vedrørende Plan-

lovens regler om byggeri m.v. i landzone 

 

Grundvand 

 Kontrol med drikkevandskvaliteten – herunder på 

17 almene vandværker 

 Behandling af sager om indvinding af vand (her-

under til markvandingsformål fra i alt ca. 1.100 

boringer) 

 

Spildevand 

 Behandling af sager om nedsivning/udledning af 

spildevand – herunder nedbør, der afledes fra 

tage og befæstede arealer 

 

Vandløb 

 Vedligeholdelse af vandløb (grødeskæring m.v. 

for at sikre bortledning af overfladevand) 

 Gennemførelse af projekter til natur-/miljømæs-

sig forbedring af vandløb 

 Miljøtilsyn, -godkendelser m.v. vedrørende 10 

dambrug 

 

Natur 

 Administration og håndhævelse af Naturbeskyt-

telseslovens generelle bestemmelser om beskyt-

telse af visse naturtyper og diverse bygge- og be-

skyttelseslinjer 



 Gennemførelse af projekter til naturmæssig for-

bedring af naturområder via naturpleje og 

lignende 

 

Byggesag 

 Behandling af ansøgninger om byggetilladelse 

Nøgletal og økonomi Driftsbudgettet er på omkring 9 mio. kr. årligt. 

Beskrivelse af medarbej-

dere på området 

Der er ansat omkring 30 medarbejdere i sektionen. De har typisk 

en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. 

 

Vandløbsvedligeholdelse, naturpleje og lignende udføres af eks-

terne entreprenører. 

Særlige udfordringer Aktivitetsniveauet på flere af områderne er konjunkturbestemte – 

i øjeblikket er der generelt travlhed. 

 

Der kommer sideløbende jævnligt nye nationale regler m.v., som 

skal implementeres. 

De beskyttelseshensyn, som kommunen er sat til at varetage, 

kolliderer i flere tilfælde med borgeres/virksomheders ønsker. 

Flere sager, hvor kommunen dispenserer eller lignende, påkla-

ges, og klagenævnspraksis på området er generel restriktiv. 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Handlemulighederne er generelt begrænsede i kraft af nationale 

regler/rammer og klagenævnspraksis. 

 


