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Generelt om delegation af bemyndigelse 
 

Byrådet er kommunens øverste myndighed, men beslutningskompetencen kan af enten 

Byrådet eller af fagudvalg delegeres til administrationen. jævnfør Lov om Kommunernes 

Styrelse § 2. Kompetencefordelingen mellem Byrådet og de enkelte fagudvalg fastlæges via 

Kommunens Styrelsesvedtægt.  

 

En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes af den enhed som har bemyndiget delegationen. 

Der er beslutninger som ikke kan delegeres. Det gælder f.eks. års -budget, -regnskab, tillægs- 

og anlægsbevillinger, låneoptagelse, garantiforpligtelser og større leje- og leasingaftaler. 

 

I Lov om kommunernes styrelse er der kun få paragraffer, som indeholder pligt for 

kommunalbestyrelsen til at træffe afgørelser. Er det ikke eksplicit angivet i lovgivningen, at en 

afgørelse træffes af kommunalbestyrelsen, kan der ske delegation af beslutningskompetence. 

Dog gælder det overordnede princip, at enhver sag, uanset grad af bemyndigelse, kan 

forelægges Byrådet, hvis sagen har principiel betydning for Kommunen.  

 

Delegation af beslutningskompetencen er med til dels at forkorte og smidiggøre 

sagsbehandlingen, dels at skabe en tydelig hierarkisk beslutningskæde, med en klar fordeling 

af ansvar og kompetencer. Hertil kommer en antagelse om at delegation til det administrative 

niveau er med til at skabe ejerskab for beslutninger og dermed også en større grad af 

motivation og ansvarlighed i opgaveløsningen.  

 

Selv om beslutningskompetencer er delegeret til forvaltningen, vil der være situationer, hvor 

det er hensigtsmæssigt at orientere udvalget. Det kan være i forhold til sager om hvilke der 

har været særlige overvejelser, eller om et specifikt sagsforløb, hvis det eksempelvis har 

været genstand for offentlig bevågenhed.  

 

Opstår der tvivl om, hvor bemyndigelsen er placeret, forelægges spørgsmålet forvaltningens 

direktør 

 

Generelle bemærkninger til bemyndigelsesplanen: 

 

Principielle afgørelser, herunder atypiske dispensationssager forelægges udvalget. 

 

Ekspropriationer gennemføres efter gældende lovgivning på det konkrete område. Ved 

ekspropriationer følges procedurerne anført i vejlovgivningen. 

 

Beslutning om repræsentation: Ved åstedsforretning repræsenteres Byrådet ved et eller flere 

medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget (Byråd, møde 31. januar 2007, pkt. 34).  

Medlemmer af udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter er repræsenteres ved formand og 

næstformand (Teknik & Miljøudvalget, 8. februar 2007, pkt. 6)  

 

Ved Taksations- og overtaksationsforretninger repræsenteres kommunen ved forvaltningen. 

Om muligt deltager formand og/eller næstformand for Udvalget for Plan, Teknik & 

Landdistrikter.  

 

Retssager. Ved stævning tager forvaltningen kontakt til en advokat med henblik på 

varetagelse af kommunens interesser, og formanden orienteres. Valg af advokat sker efter 

forudgående rådgivning om valg fra Byråds- og Direktionssekretariatet. Sagen forelægges 
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udvalget på det kommende møde. Udvalget orienteres løbende om verserende sager. 

 

 

Udbud gennemføres efter gældende indkøb- og udbudspolitik. Beslutning om, og grundlag for 

udbud af store eller komplicerede anlægsopgaver, samt indkøb af varer og tjenesteydelser 

over tærskelværdien for EU-udbud, forelægges det relevante fagudvalg. Accept af tilbud, der 

overholder de økonomiske rammer, træffes af forvaltningen og udvalget orienteres. 

Udbud af sædvanlige anlægsopgaver, indkøb og tjenesteydelser besluttes og gennemføres af 

forvaltningen. 

 

 

Udvalget bemyndiger forvaltningen til følgende: 

 

 At disponere over de rammebeløb der er afsat i det vedtagne budget. Der kan 

foretages budgetomplaceringer inden for de enkelte bevillingsområder, under 

forudsætning af at forventet mål er opfyldt. 

 

 At udarbejde og udsende informationsmateriale. 

 

 I bagatelsager at indgå aftale om erstatning for midlertidige arealerhvervelser, 

rådighedsindskrænkninger og ulemper. Bagatelsager er sager, der ikke involverer 

mere end 5-7 lodsejere, og hvor den samlede erstatning ikke overstiger 50.000 kr. 

 

 Ex tuto (For en sikkerheds skyld) at påklage andre myndigheders afgørelser  

 

 Afgive udtalelser til klagemyndigheden i ankesager, hvis der i klagen ikke er 

fremkommet væsentlige nye oplysninger  

 

 At varetage retshåndhævelse inden for de lovområder der er tilknyttet 

forvaltningen, efter følgende retningslinjer:  

 

a. Forvaltningen kan retligt lovliggøre forhold, som den har bemyndigelse til at 

afgøre 

 

b. Forvaltningen kan give påbud eller forbud i ubetænkelige sager, sådan at en 

ulovlig tilstand eller virksomhed bringes til ophør. Ved vurdering af, hvorvidt en 

sag er ubetænkelig eller ej, tillægges betydning om kravet vil medføre større 

økonomiske forpligtelser for den, kravet rejses imod. 

 

c. Ved konstaterede lovovertrædelser kan forvaltningen anmode politiet om 

optagelse af rapport, hvor det skønnes nødvendigt blandt andet af hensyn til 

bevisets stilling 

 

d. Forvaltningen kan anmode politiet/anklagemyndigheden om at rejse tiltale ved 

lovovertrædelser, såfremt forholdet ikke frivilligt bringes i orden. 
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Styrelsesvedtægten  
 

Udvalget for Plan, Teknik & 

Landdistrikter  

 

Udvalget for Bæredygtig udvikling  

varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver inden for plan, teknik 

og landdistrikters område, herunder opgaver 

vedrørende 

varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver inden for området af 

bæredygtig udvikling herunder opgaver 

vedrørende 

 

 anlæg, drift og vedligeholdelse af veje 

 trafikplanlægning, herunder 

myndighedsbehandling for offentlige 

og private/fælles veje 

 administration af planlovgivningen 

 landzoneadministration 

 bolig- og byggeprogram 

 støttet boligbyggeri/byfornyelse 

 boligforbedning 

 kollektivtrafik, herunder færgeri 

 kommunale havne 

 flyvepladser 

 landdistriktsudvikling 

 sommerhusadministration 

 tomme og faldefærdige bygninger 

 kommunens rekreative arealer og 

grønne områder 

 strande 

 offentlige legepladser 

 cykelstier 

 byggesagsbehandling og BBR 

 miljøvurdering af planer og projekter 

inden for udvalgets område 

 kommunens ejendomme og anlæg, 

som ikke ved denne vedtægt er 

henlagt under andet udvalgs område, 

 afgiver høringssvar inden for Udvalget 

for Plan, Teknik og Landdistrikters 

område 

 gennemførelse af bygge- og 

anlægsopgaver vedrørende bygninger 

og anlæg samt drift og 

vedligeholdelse af kommunens 

ejendomme inden for Udvalget for 

Plan, Teknik og Landdistrikters 

område undtaget de indledende faser 

ved udbud jf. 13, stk. 7, og 

 vedtagelse af projektforslag, 

forprojekt og hovedprojekt for bygge- 

og anlægsarbejder inden for Udvalget 

 

 strategi for bæredygtig udvikling 

 klimahandleplan, herunder 

partnerskab DK2020 

 bosætningsstrategi 

 klimatilpasning og kystbeskyttelse 

 naturbeskyttelse og naturfredning 

 naturkvalitet, herunder biodiversitet 

 myndighedsopgaver vedrørende 

drikkevands-, spildevands-, affalds- 

og varmeområdet, husdyrbrug 

 råstoffer  myndighedsopgaver og 

vedligeholdelse af vandløb 

 vand- og naturplanlægning 

 kommunens naturarealer (plantager, 

skove og lignende) 

 turisme, vandrerhjem og 

campingpladser 

 friluftsliv og vandreliv 

 miljøvurdering af planer og projekter 

inden for udvalgets område 

 afgiver høringssvar inden for Udvalget 

for Bæredygtig Udviklings område 

 gennemførelse af bygge- og 

anlægsopgaver vedrørende bygninger 

og anlæg undtaget de indledende 

faser ved udbud jf. 13, stk. 7, samt 

drift og vedligeholdelse af 

kommunens ejendomme inden for 

Udvalget for Bæredygtig Udviklings 

område og 

 vedtagelse af projektforslag, 

forprojekt og hovedprojekt 

vedrørende bygge- og anlægsopgaver 

inden for Udvalget for Bæredygtig 

Udviklings område. 
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for Plan, Teknik og Landdistrikters 

område. 

 

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter 

udarbejder forslag og foretager indstilling til 

byrådet om 

 

Udvalget for Bæredygtig Udvikling 

udarbejder forslag og foretager indstilling til 

byrådet om 

 politikker og sektorplaner vedrørende 

det tekniske og miljømæssige 

området, 

 takster inden for Udvalget for Plan, 

Teknik og Landdistrikters område, 

samt 

 lokalplanlægning for udfyldning af 

rammerne i kommuneplanlægningen 

 byfornyelsesplaner  jordforsyning 

 bolig- og byggeprogram. 

 politikker og sektorplaner inden for 

Udvalget for Bæredygtig Udviklings 

område, samt 

 takster inden for Udvalget for 

Bæredygtig Udviklings område. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


