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Bilag 3 - Proces for godkendelse af varmeprojekt Møllebankerne
Byrådets godkendelse af nye varmeprojekter følger nedenstående procedure:
Aktivitet
1.
Udarbejde af projektforslag
2A
Godkendelse uden høring

2B
Høring

3
Vurdering af projekt og høringssvar

4
Godkendelse af projektforslag

5
Klagemulighed

Beskrivelse
Projektforslaget udarbejdes af forsyningsselskabet
eller dets rådgivere. Projektforslaget indsendes til
kommunen til videre behandling.
I tilfælde, hvor der ikke vurderes at være berørte
forsyningsselskaber, der skal høres, kan kommunen
godkende projektet direkte efter reglerne i
projektbekendtgørelsen.
Projektet sendes i høring, enten direkte eller efter en
forudgående førstebehandling i udvalg/byråd.
Berørte forsyningsselskaber og andre parter, fx
boligforeninger eller elselskaber høres i 4 uger.
Efter modtagelse af eventuelle høringssvar foretager
kommunen en vurdering af projektet i henhold til
projektbekendtgørelsen.
Evt. ny høring ved større ændringer.
Efter høring og vurdering af projektet kan
kommunalbestyrelsen godkende det, hvis det i øvrigt
opfylder varmeforsyningslovens og
projektbekendtgørelsens forudsætninger.
Efter godkendelse af projektet gives en 4 ugers frist
til klage ved Energiklagenævnet over kommunens
afgørelse. Klager kan have opsættende virkning for
projektet.
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Under punkt 2b står der, at et projekt kan sendes i høring direkte efter modtagelse eller efter en
forudgående førstebehandling i udvalg/byråd.
Det er dog uklart, om et projektforslag må sendes i høring af forvaltningen – uden forudgående
politisk behandling, jf. dette afsnit fra Varmeplanhåndbogen:
1.5.4 Afgørelseskompetence og delegation
Kommunens kompetence til at godkende projektforslag ligger hos kommunalbestyrelsen, jf.
projektbekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 3. I praksis er det dog normalt sådan, at det er kommunens
teknik- og miljøudvalg eller ansatte i forvaltningen, der på kommunalbestyrelsens vegne træffer
afgørelsen. Det vil der som oftest heller ikke være noget retligt til hinder for, men det kræver, at
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kommunalbestyrelsen formelt har uddelegeret sin godkendelseskompetence til udvalget eller
forvaltningen, inden afgørelsen træffes.
En delegation til teknik- og miljøudvalget skal fremgå af kommunens styrelsesvedtægt. Adgangen til
delegation er som udgangspunkt fri, medmindre afgørelsen er af mere kommunalpolitisk karakter
eller i øvrigt har grundlæggende betydning for kommunens som helhed.
Udvalget kan videredelegere kompetencen til forvaltningen. Grænserne for delegation til
forvaltningen er snævrere end ved delegation til udvalget. Vejledningen til projektbekendtgørelsen
forudsætter f.eks., at kompetencen til at foretage høringer over projektforslag forbliver på
udvalgsniveau, idet forvaltningen kun kan overlades det praktiske arbejde i forbindelse med
høringen. Energiklagenævnets praksis tillader dog som udgangspunkt delegation til forvaltningen i
alle spørgsmål, herunder selve afgørelseskompetencen.
Konkret proces
Efter kommunens mødekalender er der i princippet tre mulige tidsplaner for en hurtig proces.
Den første følger kommunens gældende delegationsplan, hvorefter et projekt kan være godkendt,
inklusiv klagefrist sidst i september 2020.
Den anden – som er det mest korrekte, hvis vi følger Varmeplanhåndbogens afsnit om delegering,
kan føre til en godkendelse i starten af august.
Den sidste model forudsætter, at forvaltningen må sende et projektforslag i høring, så snart det
modtages. Samtidig skal den endelige kompetence til at godkende projektet delegeres til
forvaltningen på politiske møder i maj. Dette kan medføre godkendelse i slutningen af juli.
Alle tre modeller forudsætter, at der modtages et projektforslag senest den 20. maj 2020, og at der
ikke opstår komplikationer eller forsinkelser.
Normal proces, jf.
gældende delegation

Orientering om
kommende
projekt
Delegation
Projektforslag
modtages
Forslag
godkendes,
beslutning om
høring
Høring i 4 uger
Administrativ
godkendelse
Politisk
godkendelse
4 ugers klagefrist
Anlæg
påbegyndes

Delegation til at foretage
høring til KPU – og
delegation til
godkendelse til
forvaltningen
KPU 7. maj
ØU 19. maj
Byråd 26. maj

Fuld delegation til
forvaltningen – forudsat,
at forvaltningen selv må
sende i høring

20. maj

20. maj

20. maj

KPU 4. juni
ØU 9. juni
Byråd 16. juni

KPU 4. juni

-----------------------

18/6 – 16/7
-----------------------

5/6 – 3/7
8/7

22/5 – 19/6
24/6

KPU 18. august
ØU 19. august
Byråd 25. august
26/8 – 23/9
28/9

-----------------------

-----------------------

8/7 – 5/8
10/8

24/6 – 22/7
27/7

-----------------------

KPU 7. maj
ØU 19. maj
Byråd 26. maj
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