Perspektivnotat
Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger
Faktabeskrivelse
Området indgår i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Miljøforanstaltninger sikrer
myndighedsbehandling inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser,
godkendelser, tilladelser og tilsyn. I Herning Kommune er der ca. 780 landbrug og 540
virksomheder, der er omfattet af miljøtilsyn. Der indgår ca. 60 ansøgninger om miljøgodkendelser
af landbrug og 60-70 anmeldelser af dyrehold eller byggeri på et år. På virksomhedsområdet
indgår der 20-25 ansøgninger om miljøgodkendelse på et år.
Miljøforanstaltninger omfatter også sagsbehandling i forbindelse med indvinding af vand til
markvandring og husholdning (1450 enkeltindvindere, 25 vandværker og 1250
markvandingsanlæg), jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelser af
svømmebade (4 friluftsbade og 7 svømmehaller).

Fremtidsperspektiver
Grundlaget for miljøforanstaltninger er miljøsagsbehandling og miljøtilsyn af virksomheder og
landbrug. Området er i høj grad lovreguleret og fremtidsperspektiverne skal derfor ses i lyset af,
hvad der rører sig på lovgivningsområdet. Ved implementering af IE - direktivet (direktivet om
industrielle emissioner) sker der i 2013 og frem, en række lovgivningsmæssige ændringer der
berører virksomheder og landbrug med det sigte at få mere miljø for pengene. På tilsynsområdet
skal alle virksomheder og landbrug blandt andet risikovurderes i forhold til forureningspotentiale,
således at tilsynsfrekvensen differentieres efter forureningspotentiale, og der skal laves årlige
tilsynskampagner. Derudover skal tilsynsrapporter og håndhævelser offentliggøres.
Tilsynskampagnerne tænkes udviklet og gennemført, så der fokuseres på et tema – f.eks.
energibesparelser – der har vist sig at katalysere en betydelig energiindsats og forbedre
konkurrenceevnen blandt de små og mellemstore virksomheder.
På godkendelsesområdet er der nye krav til alle IED virksomheder og landbrug blandt andet på
jordforureningsområdet og i forhold til revurderinger. Det drejer sig om ca. 16 virksomheder og ca.
60 landbrug.
Miljøstyrelsen er i gang med at skabe nye digitale systemer på virksomhedsområdet. Løsningen
skal digitalisere processerne i forbindelse med virksomhedernes ansøgninger om
miljøgodkendelser, myndighedernes afgørelser og tilsyn. Digital ansøgning om miljøgodkendelse
forventes gennemført i løbet af 2015.
Herning Kommunes klimaplan skal revideres. I lyset af ambitiøse nationale målsætninger på
klimaområdet forventes en revideret klimaplan – evt. udformet som en strategisk energiplan - at
indeholde konkrete elementer, der retter sig mod borgere og virksomheder. F.eks. tilskyndelser til
energirenovering af bygninger som supplement til kommunens indsats med energirenovering af
egne bygninger.
Miljøforanstaltninger omfatter også sagsbehandling i forbindelse med drikkevand, jordforurening og
skadedyrsbekæmpelse.
Specielt det statslige krav om digitalisering og indførelse af selvbetjeningsløsninger inden for
bygge- og miljøområdet, vil formentlig være medvirkende til en større standardisering og forenkling
af området, men samtidig stilles der også større krav til den enkelte borgers evne til at forstå
lovgivningen og kunne håndtere selvbetjeningsløsninger.
Digitalisering vil herudover give bedre mulighed for at forvaltningen kan bruge digitale data til
statistiske undersøgelser og indkredse evt. tværorganisatoriske sammenhænge og endda kunne
sammenligne data på tværs af kommunerne.
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Der må forventes en stor indkøringsperiode for implementeringen, som lægger beslag på mange
resurser. Det vil påvirke driften i en længere periode. Den fulde gevinst ved digitalisering vil
således først kunne høstes efter flere år.

Økonomi
Tabel 1. Regnskab 2012-2013, budget 2014 og budgetforslag 2015 i 2014-priser (mio.kr.)
Regnskab
2012
00.52.85
00.52.87
00.52.89
00.55.91
I alt

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger (drift)
Bærbare batterier
Miljøtilsyn – virksomheder
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Skadedyrsbekæmpelse

262
1
4.319
-333
4.249

Regnskab
2013
196
0
3.866
-607
3.455

Budget
2014
286
0
4.472
-58
4.700

Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Effektiviseringsmuligheder
Inden for serviceområde 05 er der siden 2007 arbejdet målrettet med at effektivisere
sagsbehandlingen. Dels gennem flere Lean-projekter, dels gennem implementering af
kvalitetsstyring i sagsbehandlingen.
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Budgetforslag
2015
284
0
3.972
-58
4.198

