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Udvidelsesforslag 
Nr.: Emne: Flere sagsbehandlere til Natur og Miljø samt Havne 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 2.225 1.725 1.725 1.725 

Afledt mindreudgift 

Nettoudvidelse 2.225 1.725 1.725 1.725 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget

I Natur og Miljø har vi gennem de sidste to år kunnet mærke en stigende tendens i sagspresset på vores 
myndighedsområder. Særligt spildevands- og miljøvurderingsområdet er påvirket af den øgede aktivitet på Plan- og 
Byggesagsområderne. En opnormering på disse områder uden en samtidig opnormering på spildevands- og 
miljøvurderingsområdet vil føre til en flaskehals og en stor del af effekten af en opnormering på disse områder alene vil 
gå tabt.  
I forbindelse med statens systematiske 10-årsgennemgang af de § 3-beskyttede områder og konsolidering af 
digitaliseringsindsatsen på naturbeskyttelsesområdet ønskes en opretholdelse af den nuværende bemanding.  

Spildevand 
På spildevandsområdet er der p.t. langt flere opgaver end ressourcer. Ansøgningerne der venter på at blive behandlet 
er på 3 år steget fra ca. 100 til 180 trods en opprioritering af området fra 2018. Det betyder, at ansøgere i større omfang 
udfører arbejdet uden myndighedsgodkendelser, hvilket fører til lovliggørelsessager, som er tungere end 
tilladelsessager. Området er hårdt presset af den øgede aktivitet på plan- og byggesagsområdet. Hertil kommer 
implementeringsarbejdet med statens vandplaner, den snarlige revision og digitalisering af spildevandsplanen samt 
områdets centrale rolle og involvering i den fremtidige klimatilpasningsindsats. For at kunne følge med det stigende 
sagspres ønskes en opnormering på et årsværk. 

Foruden behandling af ansøgninger er kommunen forpligtet til at implementere en række planer ved påbud: 
Statens vandplaner:  
1. planperiode 2007-2015: 5 påbud mangler at blive givet, 42 påbud er givet heraf er 32 påbud ikke 
efterkommet inden for tidsfristen og skal indskærpes evt. politianmeldes. Alle påbud burde være givet inden 1. 
november 2016 og efterkommet inden 2021. 
2. planperiode 2015-2021: 152 påbud mangler at blive givet. For at de kan gives skal kommunen sørge 
for at kloakforholdet er kortlagt. Dette udestår. Alle påbud skal være givet inden 2021. 
3. planperiode 2021-2027: indhold foreløbig ukendt men som grundregel kan vi regne med 5-8 
ejendomme pr. 1000 indbygger. 

Kommunens spildevandsplan 2015-2021: 55 påbud mangler at blive givet, 37 påbud er givet, mindst 13 skal der følges 
op på med indskærpelse og muligvis politianmeldelse. Hertil kommer et større antal ejendomme der skal følges op på 
med påbud. 

I spildevandsplanen er der fastsat et minimumrensekrav i det åbne land til Renseklasse O. Det betyder at ved 
væsentlige ændringer skal en ejendoms spildevandsrensning som minimum leve op til denne renseklasse. En 
bundfældningstank med direkte udledning er ikke tilstrækkeligt for at opnå denne renseklasse. I det åbne land findes i 
dag min. 2779 ud af 6759 ejendomme som ikke kan opnå min. renseklasse. Heraf vil et ukendt antal – de som leder 
direkte til en grøft, som om sommeren tørrer ud – kunne betegnes som uhygiejniske forhold, som kræver påbud. 

Her ud over oplever vi sager fx med virksomheder, hvor der ikke er givet udledningstilladelse. Det gælder særligt 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid 
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virksomheder fx Slagteriet (som heldigvis indtil nu har kørt uproblematisk), Svaneke Bryghus og Fish Pro (som giver 
vores renseanlæg storeudfordringer med rensning), de fleste restauranter og caféer (som giver problemer med fedt i 
ledningsnettet), vaskepladser især i det åbne land og kunstgræs (som udgør risiko for grundvands- og 
recipientforurening med miljøfremmede stoffer), vandværker (som udgør risiko for recipientforurening med 
returskyllevand) og svømmebade (som med øget krav til returskylning udgør risiko for hydrauliske udfordringer i 
kloakken). Vi har indtil videre prioriteret at behandle virksomhederne Svaneke Bryghus og Fish Pro, som giver vores 
renseanlæg de største udfordringer. 

Miljøvurderinger 
Området er i 2018 blevet skilt ud fra planafdelingen, da en lovændring betød, at miljøvurdering af planer skal finde sted 
udenfor den afdeling, hvor planlægningsarbejdet pågår. I 2018 blev omfanget af dette arbejde vurderet til 10 timer om 
ugen. Den store aktivitet på planområdet sammenholdt med en konstatering af at der tidligere ikke er blevet udført 
miljøvurderinger i et omfang der er i overensstemmelse med loven vurderes stillingens indhold p.t. til 32 timer om ugen. 

Naturbeskyttelse (§ 3) og biodiversitet 
Opnormeringen på naturbeskyttelsesområdet i forbindelse med budget 2019 har vist sig nødvendig for at kunne 
opretholde den lovpligtige gennemgang af de § 3 beskyttede arealer, den praktiske administration af biodiversitetspuljen 
og understøttelse af den øgede digitalisering på området og af afdelingen generelt. For at kunne leve op til vores 
myndighedsforpligtigelser understøtte digitaliseringen af området ønskes det at opnormeringen gøres permanent med 
et årsværk på fuld tid. 

Oversigt – prioriteret rækkefølge 

Område       Ressourcebehov    Omkostninger 
Spildevand        1 årsværk (37 timer/uge)   600.000 
Miljøvurderinger            0,86 årsværk (32 timer/uge)   525.000 
Naturbeskyttelse og Biodiversitet    1 årsværk (37 timer/uge)   600.000 

Havneområdet 
Området er efter meget lang tids omfattende sygemeldinger i administrationen igen i fuld drift, om end 2 ud af 3 ansatte 
er nye på området og derfor er under oplæring. Den lange periode med sygemeldinger har bevirket, at der har samlet 
sig en uoverskuelig mængde ubehandlede sager, vil taler om flere hundrede ubehandlede sager, store som små. Dette 
bevirker mange henvendelser fra borgere, foreninger og erhvervsliv, som rykker for at få svar på diverse ansøgninger 
og forespørgsler. Det er vores overbevisning, at en midlertidig ansættelse af en kontoruddannet assistent ville kunne 
sikre, at området igen kom på fode. 

Område Ressourcebehov Omkostninger 
Havne 1 årsværk (37 timer/uge) i 1 år 500.000 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget er en tilpasning til faktisk aktivitet 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Et stort sagspres påvirker arbejdsmiljøet hos både medarbejdere og ledere. En tilpasning af ressourcer på området, så 
de modsvarer behovet vil have en gavnlig effekt på det generelle arbejdsmiljø. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En gennemførsel af forslaget vil have positiv effekt for sagsbehandlingen i Regional Udvikling, IT og Sekretariat, der 
bl.a. varetager plan- og byggesager. Hvis forslaget ikke gennemføres har det en negativ konsekvens for plan- og 
byggesager, da Natur- og Miljøområdet bliver flaskehals i sagsbehandlingen. 

5. Tidshorisont

Primo 2021, når ansættelser er gennemført 

6. Politisk behandling af emnet

Natur- og Miljøudvalget er orienteret på dialogmøde i juni 2020 og har efterfølgende fået tilsendt opgørelse over 
behovet 




