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Forord
Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om forpligtende
samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr.
423 af 30/04/2018). Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere
underlagt følgende generelle retningslinier, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for
det forpligtende samarbejde




Generelle retningslinier delegation
Generelle betalingsprincipper
Forretningsgang for klagebehandling

Delaftale 3 omhandler myndighedsopgaver på natur og miljøområdet. Opgaver som
Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune.
Delaftalen er i efteråret 2019 revideret og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

Vedtaget af
Dragør Kommunalbestyrelse
Den

Tårnby Kommunalbestyrelse
Den
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1. Lovområde
Delaftalen omhandler myndighedsopgaver på natur og miljøområdet, i Dragør jf. Lov om
Forpligtigende Kommunale Samarbejder § 1, stk. 2 punkt 3.
Delaftalen omfatter på miljøområdet bl.a.:


Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning



Tilsyn med virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning



Bekæmpelse af forureninger, herunder myndighedsmæssig bistand ifm. uheld ved
forurening af recipienter



Vandforsyning og miljømål



Rotter



Klage- og ulempesager



Miljøvurdering



Basisprogrammet for miljøindsatsen består af en række tilbagevendende opgaver
samt en prioritering af årets indsats.



På naturområdet omfatter delaftalen myndighedsopgaver i forbindelse med bl.a.:



Tilsyn med fredede og naturbeskyttede områder, med undtagelse af
Naturstyrelsens arealer, hvor Tårnby Kommune er dispensationsmyndighed



Udarbejdelse og gennemførelse af plejeplaner



Naturgenopretning og andre naturprojekter



Tilsynsopgaver



Information og vejledning



Delaftalen omfatter ikke driftsopgaver, såsom drift af affaldsordninger (herunder
vejledning om adgangsforhold), vandforsyning og renseanlæg, renovering af
kloakker, Agenda 21 aktiviteter og Grønt regnskab, eller miljøvurdering af planer og
programmer.



Tårnby varetager myndighedsopgaven og Dragør Kommune varetager
driftsopgaven.

.
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2. Kompetencefordeling
Sagsbehandlingen følger Tårnbys praksis og administrative kompetencefordeling.
Området er karakteriseret af mange nye lovtiltag, stor grad af faglige skøn i enkeltsager og
lokal prioritering af miljøindsatsens omfang.
Delaftalen er derfor opbygget efter en "Entreprenørmodel", hvor Dragør bestiller ydelser
inden for de omfattede områder, og Tårnby udfører arbejdet hermed. Kommunerne kan
indgå nærmere samarbejde om konkrete emner inden for natur- og miljøområdet. Dette
sker enten inden for den eksisterende ramme eller ved at udvide den økonomiske ramme.
3. Effektiviseringer
Med mindre Dragør Kommune har bestilt et andet serviceniveau end Tårnbys er der ikke
forskel på ressourceforbruget, der anvendes til borgere fra henholdsvis Dragør Kommune
og Tårnby Kommune.
I tilfælde af effektiviseringer i forbindelse med Tårnby Kommunes varetagelse af opgaver
underlagt lov om forpligtende kommunale samarbejder betyder det, alt andet lige, at
Dragør Kommune får andel i besparelsen. Dette sker med samme ikrafttræden som i
Tårnby Kommune.
4. Værdier
Tårnby varetager myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet for Dragør i overensstemmelse med Dragørs servicemål for området.
Tårnby skal sikre, at Dragør kan leve op til de opstillede mål og standarder på miljø- og
naturområdet inden for den aftalte ramme.
I samarbejdet vægtes:




At kommunens miljøpolitik danner afsæt for miljøindsatsen i Dragør og
naturpolitikken for naturforvaltningen
At Dragør vægter dialog og aftaler før regulering
At parterne sikrer, at der sker en gensidig udveksling af informationer mellem
myndig- hedsområderne i de to kommuner, således at der er de nødvendige
informationer til rådighed ved rådgivningen af opgaver inden for andre
myndighedsområder. De in- formationer, der skal tilgå Dragør, skal ske på
foranledning af Dragør

5. Serviceniveau
Serviceniveauet følger det af Tårnby fastsatte niveau på området.
6. Rapportering
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Tårnby udarbejder i januar en årsrapport i et format af 2 A4-sider
 Én side med aktivitets- og økonomidata og andre relevante data
 Én side (forsiden) med tekst skrevet efter følgende overskrifter:
o aktivitet i det forgangne år
o målopfyldelse i det forgangne år
o fremtidsudsigter på kort sigt
o fremtidsudsigter på langt sigt
7. Orientering
Dragør orienteres i tilfælde af at opgaveløsningen vanskeliggøres med konsekvenser for
serviceniveau og eller økonomi og ved ny lovgivning med væsentlig betydning for
områdets ressourceforbrug.
8. Kontakt
Dragør Kommune:
Miljø- og naturområdet: Afdelingschef for Plan og Teknik
Tårnby Kommune:
Miljø- og naturområdet: Chef for Plan, Byg og Miljø
Den løbende kontakt omhandler:
Ændringer i serviceniveau af årets natur- og miljøindsats afklares 5 kvartaler forud jf.
hovedaftalen
Planlægning af årets natur- og miljøindsats inden for budget og mål påbegyndes i oktober
Tårnbys miljømyndighed orienterer Dragørs byggemyndighed, hvis der observeres forhold,
som kan have betydning for opgaveløsningen og omvendt. Dragør må ikke meddele
byggetilladelser til erhverv, som kræves miljøgodkendt før godkendelsen er meddelt mv.
Dragør Kommune må heller ikke give byggetilladelse på forurenede grunde (V1 eller V2kortlagte) med mindre det er sket dialog med Tårnby Kommune herom. Gensidig
orienteringen sker digitalt
Evt. koordinering sker efter behov.
9. Tilsyn
Dragør fører tilsyn med de til Tårnby delegerede opgaver, jf. Lov om Forpligtende
Kommunalt Samarbejde. Tilsynet baseres på stikprøver og Tårnby udleverer i den
forbindelse den nødvendige dokumentation.
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