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Integrationspolitik for Vordingborg Kommune, høring
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Administrationspraksis for lovliggørelse af byggeri
Praksis for landzoneadministration
Praksis for opsætning af mini- og husstandsvindmøller
Praksis for annoncering på miljøområde
Andre opgaver
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Kommunalbestyrelsen

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Fagudvalg

Afdeling

1. Lov om planlægning
Landzoneadministration
– praksis for landzoneadministration
Landzoneadministration
– Planlovens § 35 - § 38
Principielle afgørelser og sager med
væsentlige nabointeresser
Retningslinjer for opstilling af mini- og
husstandsvindmøller
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om planlægning administrerer
bestemmelserne om tilsyn, tilladelser,
vejledning af borger og virksomheder,
regulativer, indskærpelser, påbud,
forbud, politianmeldelser samt
underretninger af andre myndigheder

T

I

T

I

T

I

T

I

2. Byggeloven
Godkendelse af byggesagsgebyrer
Meddelelser af byggetilladelser generelt
er uddelegeret til administrationen
Lovliggørelse af byggeri og bygningsgeokodning
Administrationspraksis for lovliggørelse
af byggeri
Servicemål for byggesagsbehandling af
erhvervsbyggesager
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3. Lov om miljøbeskyttelse
Godkendelse af gebyrer på
affaldsområdet
Godkendelse af gebyr for rottebekæmpelse
Tilladelse til nedgravning/udlægning/
afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord
og undergrund, større eller principielle
sager.
Pålæg om rådighedsindskrænkelser eller
lignende mod fuld erstatning for at sikre
drikkevandsinteresser.
Godkendelse af spildevandsplaner og
tillæg hertil
Procedure for håndhævelsesmetoder på
spildevandsområdet
Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på
om tilslutning og separering samt påbud i
det åbne land
Miljøgodkendelse af virksomheder og
godkendelse af nyttiggørelse af restprodukter og forurenet jord, større eller
principielle sager.
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Kommunalbestyrelsen

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Delegation til administrationen til at
meddele tilladelse til at påbegynde
bygge- og anlægsarbejder før der er
givet miljø-godkendelse kap. 5 § 33, stk.
2.

Fagudvalg

Afdeling

T

I

T

I

(Større eller principielle sager behandles af udvalget)

Tilbagekaldelse af godkendelser eller
fastsættelse af særlige vilkår kap. 5 § 41.
Beslutning om ekspropriation
Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune
Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald i Vordingborg Kommune
Godkendelse af administrationsgrundlag
for gebyrer og retningslinjer for fritagelse
for betaling af administrationsgebyrer
Godkendelse af regulativ for jord i Vordingborg Kommune
Udbudsmateriale vedrørende
Rottebekæmpelse og udbudsmateriale
for affaldsindsamling
Handleplan for rottebekæmpelse 20142016
Godkendelse af affaldshåndteringsplan
for Vordingborg Kommune
Servicemål for miljøsagsbehandling til
virksomheder og landbrug
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T
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T
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AffaldPlus I/S
Godkendelse af vedtægter
Godkendelse af fælles ejerstrategi
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om miljøbeskyttelse og deraf
afledte bekendtgørelser og cirkulærer,
administrerer bestemmelserne om tilsyn,
tilladelser, godkendelser, accepter,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, regulativer, indskærpelser, påbud, forbud, politianmeldelser
samt underretninger af andre
myndigheder.
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4. Lov om forurenet jord
Kap. 2 § 48. Tilfælde hvor afhjælpning af
forurening overstiger 4 mio. kr. inkl.
moms. (2010 kr.)
Regulativer for områdeklassificering af
jord i byzone.
Strategi for jordhåndtering
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Kommunalbestyrelsen

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Bemyndigelse til at administrationen
under loven og deraf afledte bekendtgørelser og cirkulærer, administrerer
bestemmelserne om tilsyn, tilladelser,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, udfærdigelse af
erklæringer om forureningstilstand,
regulativer, indskærpelser, påbud, forbud
politianmeldelser samt underretninger af
andre myndigheder.

Fagudvalg

Afdeling

T

I

5. Lov om miljømål
Bemærkninger til statslige vandplaner og
udarbejdelse af handleplaner for realisering af vandplan og indsatsprogram.
Godkendelse af vandhandleplaner for
Vordingborg Kommune
Bemærkninger til statslige Natura 2000
planer og udarbejdelse af handleplaner
for realisering af Natura 2000-planer og
indsatsprogrammer
Godkendelse af Natura 2000 handlePlaner for Vordingborg Kommune
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T

I

T
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6. Lov om miljøgodkendelse
m.v. af Husdyrbrug
Dispensation fra afstandskravene ved
etablering af rideskoler og hestepensioner med mere end 3dyreenheder
§§ 10-12, hvor det generelle
beskyttelsesniveau ønskes lempet eller
skærpet
Forbud mod videre drift af et husdyrbrug
og eventuelt forlange husdyrbruget fjernet, hvis forureningen medfører overhængende fare for sundheden
Godkendelse af regulativ for hold af
fjerkræ og fugle
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om miljøgodkendelse m.v. af
Husdyrbrug og deraf afledte
bekendtgørelser og cirkulærer,
administrerer bestemmelserne om tilsyn,
tilladelser, godkendelser, accepter,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, regulativer, indskærpelser, påbud, forbud, politianmeldelser
samt underretninger af andre
myndigheder.
Servicemål for miljøsagsbehandling til
virksomheder og landbrug
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Kommunalbestyrelsen

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Fagudvalg

A

A

I

T
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A

I

T

I

T

I

T

I

T
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Afdeling

7. Lov om vandforsyning
Godkendelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet
Ændring i eller bortfald af retten til vandindvinding, større sager
Godkendelse af vandforsyningsplaner
Meddelelse af vandindvindingstilladelser
(§§ 20 og 21, i større eller principielle
sager)
Administrationsgrundlag for
vandindvinding
Praksis ved behandling af tilladelser til
supplerende vandforsyning
Tilladelse til bortledning af grundvand §§
26 og 27, i større eller principielle sager
Godkendelse af fællesregulativ for
private vandværker under Vandrådet i
Vordingborg Kommune og udarbejdelse
af regulativer for almene vandforsyninger
Delegation til administrationen til at
godkende regulativer for enkelte vand
værker, der ikke er medlem af Vandrådet
Administrationsgrundlag for godkendelse
af takster for almene vandværker
Retningslinjer for reaktioner imod
utilfredsstillende drikkevandskvalitet
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om vandforsyning og deraf
afledte bekendtgørelser og cirkulærer,
administrerer bestemmelserne om tilsyn,
tilladelser, godkendelser, accepter,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, regulativer,
indskærpelser, påbud, forbud,
politianmeldelser samt underretninger af
andre myndigheder.
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A

T

A

A
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T

A
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I
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A
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I

T
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8. Lov om betalingsregler for
spildevandsselskaber m.v.
Godkendelse af forslag til betalingsvedtægt, regulativer og takster for Vordingborg Forsyning A/S
Godkendelse af kloakbetalingsvedtægt
for Vordingborg Spildevand A/S
Godkendelse af vandafledningsbidrag,
faste bidrag og særbidrag for
Vordingborg Spildevand A/S
Godkendelse af betalingsvedtægt for
Vordingborg Rens 2013 A/S
Godkendelse af takster for Vordingborg
Spildevand A/S og Vordingborg Rens
A/S

T

A

A

I
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A
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I
5

Kommunalbestyrelsen

Fastlæggelse af tidsfrister på
spildevandsområdet for økonomisk
trængte husejere

T

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Fagudvalg

A

A

I

O

I

T

I

Afdeling

9. Miljøtilsynsindberetning til
Miljøstyrelsen
Orientering om miljøtilsynsindberetning

10 Lov om miljøvurdering af
Planer og programmer
Bemyndigelse til at administrationen
screener for behov for VVM-redegørelse
Beslutning om udarbejdelse af VVMredegørelse
Godkendelse af VVM-redegørelse
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I
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11. Lov om naturbeskyttelse
Nye fredninger jfr. lovens bestemmelser
Plejeplaner
Plejeprodukter
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om naturbeskyttelse og deraf
afledte bekendtgørelser og cirkulærer,
administrerer bestemmelserne om tilsyn,
tilladelser, godkendelser, accepter,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, regulativer, indskærpelser, påbud, forbud, politianmeldelser
samt underretninger af andre
myndigheder.

T

12. Lov om museer m.v.
Gennemførelse af plejeindgreb på
fortidsminder imod en ejers ønske.
(Plejebekendtgørelsen)

13. Lov om vandløb
Revision af vandløbsregulativer
Regulering af vandløb – større projekter
Restaurering af vandløb – større projekter
Pumpeanlæg, ændringer af vedtægter
m.v.

T
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Kommunalbestyrelsen

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Bemyndigelse til at administrationen
under lov om vandløb og deraf afledte
bekendtgørelser og cirkulærer,
administrerer bestemmelserne om tilsyn,
tilladelser, godkendelser, accepter,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, regulativer,
indskærpelser, påbud, forbud,
politianmeldelser samt underretninger af
andre myndigheder.

Fagudvalg

Afdeling

T

I

A

I

T

I

T

I

T

I

A

I

A
A
A

I
I
I

14. Lov om Kystbeskyttelse
Nye kystbeskyttelsesanlæg
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om kystbeskyttelse og deraf
afledte bekendtgørelser og cirkulærer,
administrerer bestemmelserne om tilsyn,
tilladelser, godkendelser, accepter,
dispensationer, vejledning af borger og
virksomheder, regulativer,
indskærpelser, påbud, forbud,
politianmeldelser samt underretninger af
andre myndigheder.

T

15. Lov om beskyttelse af
havmiljøet
Godkendelse af beredskabsplan for
iværksættelse af sanering af
kyststrækninger og for bekæmpelse af
forurening i havne i kommunen.
Bemyndigelse til at administrationen
under lov om beskyttelse af havmiljøet
og deraf afledte bekendtgørelser og
cirkulærer, administrerer
bestemmelserne om tilsyn, tilladelser,
godkendelser, accepter, dispensationer,
vejledning af borger og virksomheder,
regulativer, indskærpelser, påbud,
forbud, politianmeldelser samt
underretninger af andre myndigheder.
Delegation af håndtering af området til
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

T

A

16. Lov om miljømål m.v. for
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
Kommunale vandhandleplaner
Kommunale Nature 2000-handleplaner
Etablering af Vandråd for Østersøen

T
T
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Kommunalbestyrelsen

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Fagudvalg

Afdeling

17. Lov om råstoffer
Den regionale råstofplan - høring

T

A

I

T

A

I

18. Lov om drift af Landbrugsjord
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

19. Lov om hegn
Beslutning om nedsættelse af mere end
1 hegnssyn i kommunen
Udpegning af medlemmer til det/de
nedsatte hegnssyn
Ind- og udtræden af medlemmer i
funktionsperioden

T

I

T

I

T

I

20. Lov om sikringsrum
I samarbejde med Fælles beredskabskommission

Krav til sikringsrum
Delegation til administrationen
Nedlæggelse af sikringsrum –
Delegation til administrationen

T

A

A

I

T

A

A

I

T

A

A

I

T

A

A

I

T

A

A

21. Bkg. om brandværnsforanstaltninger for skorstene og
ildsteder
Udpegning af skorstensfejermestre
Delegation til fagudvalg

22. Naturpolitik for Vordingborg
Kommune
Godkendelse af politik

23. Miljøpolitik for Vordingborg
Kommune
Godkendelse af politik

24. Øvrige politikker
Sundhedspolitik for Vordingborg
Kommune, høring

H

I
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Handicappolitik for Vordingborg
Kommune, høring
Folkeoplysningspolitik for Vordingborg
Kommune, høring
Integrationspolitik for Vordingborg
Kommune, høring

Udvalget for
Økonomi,
Planlægning
og Udvikling

Fagudvalg

Afdeling

H

I

H

I

H

I

T

I

T

I

T

A

I

O

O

I

25. Miljørådet
Godkendelse af forretningsorden

26. Administrationspraksis og
delegationsplan for afdeling
for Byg, Land og Miljø
Godkendelse af administrationspraksis
og delegationsplan for afdeling for Byg,
Land og Miljø (NY)

27. Praksis for annoncering på
natur- og miljøområdet
Godkendelse af ændret praksis

28. Øvrige opgaver
Forelæggelse af afgørelser fra
Statsforvaltningen, Natur- og
Miljøklagenævnet eller andre
ankeinstanser for Kommunalbestyrelsen
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