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Indledning 
 
Området administreres af Natur-, Miljø- og Klima. Området omfatter Miljøpolitik og Lokalde-
mokratipolitik. Miljøpolitik dækker over kommunens udgifter til miljøforanstaltninger. Lokalde-
mokratipolitik dækker primært over kommunes udgifter til puljer til lokalsamfundene. 
  
Budget  
  
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

Miljøpolitik:     
Naturforvaltningsprojekter 1.658 1.641 1.622 1.558 
Vandløbsvæsen  4.272 4.272 4.272 4.272 
Bærbare batterier 100 105 100 100 
Miljøtilsyn - virksomheder 62 -3 -39 -41 
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 
m.v. 3.317 3.315 3.525 3.524 

Skadedyrsbekæmpelse -33 -33 -33 -33 
     
Lokaldemokratipolitik:     
Erhvervsudvikling, turisme og landdi-
strikter 3.895 3.888 3.863 3.838 
I alt 13.271 13.185 13.310 13.218 
 
Bemærkninger 2023-2026, Miljøpolitik 
 
Naturforvaltningsprojekter 
 
De budgetterede midler er afsat til at iværksætte de lovpligtige aktiviteter og projekter på 
kommunale § 3 naturarealer, fredede arealer og fortidsminder med tilhørende stisystemer, 
infotavler, pjecer, formidling mm. Årligt gennemføres rydning, hegning og græsning på kom-
munale værdifulde arealer. Derudover anvendes de budgetterede midler til bekæmpelse af 
bjørneklo i overensstemmelse med den indsatsplan, der er vedtaget af Byrådet i 2021. 
 
Vandløbsvæsen 
 
Midlerne er afsat til at gennemføre den lovpligtige vedligeholdelse af 396 km offentlige vand-
løb, hvoraf de 69 km er rørlagt, samt regulativrevision og kontrolmålinger i forhold til overhol-
delse af vandløbsregulativerne. Midlerne anvendes endvidere til fjernelse af spærringer og rør-
lagte vandløb, samt klimatilpasningsprojekter og vådområdeprojekter. Desuden gennemføres 
en række vandløbs- og sørestaureringsprojekter af mindre omfang, ofte i samarbejde med  
 



NATUR, MILJØ OG KLIMA 
Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik 

Drift, serviceudgifter 
Budget 2023 

 

 
bidrag fra private lodsejere, foreninger og fonde. De afsatte midler anvendes endvidere til ud-
arbejdelse af handleplaner i forbindelse med statens vandplaner.  
 
Miljøbeskyttelse 
 
De budgetterede midler anvendes til fællesudgifter, som det i henhold til miljøbeskyttelseslo-
ven er pålagt kommunerne at afholde, f.eks. overvågning, opsporing af forureningssager, kort-
lægningsopgaver, oprydning efter konstaterede forureninger og øvrige udgifter, som er tilknyt-
tet kommunens miljømyndighedsrolle. Skadevolderen søges ansvarliggjort, når det er relevant 
og muligt, hvilket vil sige, at en del af de budgetterede aktiviteter i princippet er indtægtsdæk-
ket. Midlerne anvendes endvidere til dækning af abonnementsaftalen med Miljøportalen som er 
den fællesoffentlige visning af miljødata på nettet. 
 
Bærbare batterier 
 
Renovationsudgifter til håndtering af batterier.  
 
Miljøtilsyn – virksomheder 
 
Nettoindtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgette-
res her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for god-
kendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor 
Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostnin-
ger til løsning af opgaven.  
  
For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 
451,36 kr. pr. time. Denne takst er gældende for 2023, og reguleres årligt på grundlag af de 
seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Økonomi- og Indenrigsministeriets årlige publika-
tion: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør 
denne på Miljøstyrelsens hjemmeside. https://mst.dk/erhverv/industri/brugerbetaling/ 
 
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. 
 
Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med gennemførelse af tilsyn og kontrol med de ca. 
700 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, ca. 120 godkendelsespligtige virksomheder, ca. 
400 øvrige tilsynspligtige virksomheder, samt 37 vandværker. Endvidere anvendes midlerne til 
udgifter i forbindelse med miljøplanlægning, samt miljøkontrol med svømmebade og bade-
vand.  
 
Klima og bæredygtighedsindsatsen finansieres også her. Indsatsen vedrører samarbejde med 
borgere og virksomheder om reduceret energiforbrug, omlægning til vedvarende energi og 
mere bæredygtig adfærd generelt. Arbejdet pågår gennem en række indsatser som deltagelse  

https://mst.dk/erhverv/industri/brugerbetaling/
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i projekter på lokalt, nationalt og internationalt niveau, deltagelse i diverse netværk og samar-
bejder med udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien, der fører til mere bæredygtig adfærd 
indenfor Kolding Kommune. Det tilstræbes, at aktiviteterne har positiv effekt på alle bæredyg-
tighedsområderne. 
 
Skadedyrsbekæmpelse 
 
Der foretages rottebekæmpelse på alle ejendomme og lossepladser inden for kommunens om-
råde. Endvidere afholdes udgifter til rottebekæmpelse i kloaksystemet, og der etableres så-
kaldt rottespærre ved alle kommunale institutioner og ved nye kommunale udstykninger.  
 
Miljøministeriet har, med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, udstedt en bekendtgørelse om 
gebyr til dækning af omkostninger ved bekæmpelse af rotter. Bekendtgørelsen fastsætter, at 
Byrådet kan beslutte, at der skal opkræves gebyrer til dækning af omkostningerne ved den 
kommunale bekæmpelse af rotter og etablering af rottespærrer.  
 
Der pålægges samtlige ejendomme i kommunen et gebyr for skadedyrsbekæmpelse. Gebyret 
opkræves som 0,7 promille af den del af ejendomsværdien, der overstiger 500.000 kr. 
 
Bemærkninger 2023-2026, Lokaldemokratipolitik 
 
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 
 
Landsbypuljen er på mellem 2,403 mio. kr. og 2,375 mio. kr. i 2023-2026. Midlerne er afsat til 
at lave projekter som bl.a. udvikler det fysiske miljø og udendørs rammer for mødesteder og 
fællesskaber i de 20 landsbyer i kommunens landsbysamarbejde. Projekterne ansøges af frivil-
lige i landsbyerne, og midlerne til de konkrete projekter fordeles på baggrund af drøftelser i 
Kolding Kommunes Landsbysamarbejde. 
 
Centerbypuljen er på i alt 0,602 mio. kr. årligt for de tre centerbyer. Midlerne er afsat til at 
lave projekter som udvikler det fysiske miljø og udendørs rammer for mødesteder og fælles-
skaber i de 3 center-byer (Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld) i kommunen. Projekterne 
ansøges af frivillige i centerbyernes lokalråd, og midlerne til de konkrete projekter fordeles på 
baggrund af drøftelser i Kolding Kommunes Centerbysamarbejde. 
 
Bydelspuljen er på 0,560 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til at lave projekter som udvikler det 
fysiske miljø i og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i bydele i Kolding by. Mid-
lerne fordeles 1 gang årligt på baggrund af behandling af ansøgninger fra borgere og bydels-
råd.  
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Der er i 2023 og 2024 afsat 0,331 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfælleskabsplaner. I 2025 
er der afsat 0,306 mio. kr. og i 2026 0,301 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfælles-
skabsplaner. 


