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Rapport: Forberedelse af efteruddannelse for kommuner og miljøcentre
Indledning
Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften iværksatte i august 2006 et mindre projekt med det
formål at afdække behovet for efteruddannelse på luftområdet af medarbejdere i de nye kommuner og
miljøcentre. En del af opdraget var at koordinere med Miljøstyrelsens referencelaboratorium på støjområdet.
De fandt det dog ikke relevant at gennemføre en tilsvarende undersøgelse på støjområdet, og derfor er der
ikke foretaget den nævnte koordination.
Styregruppen for referencelaboratoriet har besluttet sig for at denne rapport skal offentliggøres på
hjemmesiden www.ref-lab.dk således at samtlige kursusudbydere i Danmark får muligheden for at målrette
deres kurser jf. rapportens konklusioner.
De indhentede informationer fremgår af bilag 1. I bilaget er kontaktpersonerne anonymiseret, men den
kontaktede organisation er nævnt. I det følgende beskrives den konklusion, der er draget på basis heraf.
Konklusion
Kommunerne omkring de største byer forventes ikke at få et udtalt behov for efteruddannelse. Men de
øvrige kommuner forventes at få et klart behov. Det skal dog siges, at behovet vil være meget forskelligt fra
landsdel til landsdel, afhængigt af deres tidligere praksis i forbindelse med udarbejdelse af
virksomhedsgodkendelser og miljøtilsyn – herunder hvor meget man har trukket på de kommunale
miljøcentre, og i hvor høj grad medarbejderne fra disse miljøcentre vil være til rådighed i de enkelte
kommuner efter 1/1-07.
Samlet
•
•
•
•
•
•
•

vurderes der at være et behov for efteruddannelse inden for:
Regulering efter Luftvejledningen, generel gennemgang af hidtidig praksis
Brug af OML-modellen
Lugtområdet, regulering og tilsyn
Lugt og ammoniak fra landbruget, regulering og tilsyn
Regulering efter de nye branchebekendtgørelser
Regulering efter VOC-bekendtgørelsen
Regulering efter bekendtgørelsen for store fyringsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg.
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BILAG 1

Afdækning af behov – noter
14/8-06 Tlf. Miljøstyrelsen.

Orientering. OK at kontakte KTC.

15/8-06 Tlf. Miljøcenter Fyn (herunder luft-FMK, som fra d. 1/1-07 også omfatter de nuværende MINA

medlemmer).

En vis andel af medarbejdere, der nu har luft som speciale, vil gå til andre fagområder, og derfor vil der i et
vist omfang tilgå medarbejdere fra andre områder, som nu skal varetage luftområdet
Det vil være forskelligt fra landsdel til landsdel, fordi kommunerne har været serviceret forskelligt af deres
miljøcentre. F.eks. har ROVESTA på Sjælland fungeret som rådgiver/entreprenør for kommunerne på
konsulentbasis, og de er derfor for det meste blevet brugt til specialistopgaver (f.eks. målinger og
beregninger på luft- og støjområdet). Det har gjort at kommunerne selv har stået for en større del af
godkendelsesarbejdet, og de har selv opnået en større viden om reguleringen på området. I modsætning
hertil har f.eks. Miljøcenter Fyn haft en basisbevilling, hvorfra de har kunnet servicere kommunerne i større
grad mht. godkendelsesarbejdet – de har i et ret stort omfang udført tilsynsarbejdet på støj- og luftområdet
for kommunerne på Fyn. Hvis de kommunale miljøcentre får lov at fortsætte efter 1/1 07 (dette afgøres
først i efteråret), vil det under alle omstændigheder blive med reduceret personale, da tilsynsopgaverne vil
blive lagt ud i kommunerne, og derfor bliver der mindre support til f.eks. de fynske kommuner på
miljøområdet: De skal selv udføre flere opgaver, også på luftområdet. Små kommuner (som Ærø og
Langeland) vil på miljøområdet skulle trække på Svendborg kommune, og der vil skulle overføres væsentligt
flere ressourcer på dette område til Svendborg kommune.
Det vides endnu ikke, om Miljøcenter Fyn eksisterer efter 1/1-07, og hvem der skal flytte til hvilke kommuner.
Dette vil blive afgjort efter vedtagelsen af lovgivningen om miljøtilsyn i efteråret 2006.
Samlet vurderes det, at der vil være et øget behov for efteruddannelse på luftområdet i de nye kommuner
fra 1/1-07, og at behovet i de fynske kommuner vil være lidt større end f.eks. i de sjællandske.

15/8-06 Tlf. Kommunalteknik chefforening (KTC).

Har ingen kendskab til luftområdet, og kan ikke vurdere behovet. Generelt set vil han dog også forvente, at
man ved at flytte rundt på medarbejderne vil få ”huller” rundt omkring i kommunerne, specielt på
specialområder.
Kan evt. hjælpe med at formidle oplysninger om et kursus til de nye kommuner (via KTC’s netværk), men
det kræver dog, at kurset ikke kører i privat regi. Har dd. fået tilsendt link til Reflab’s hjemmeside, med det
formål at han lærer Reflab at kende, og evt. lægger et link ud til medlemmerne.
18/8-06 Tlf. SOMC.
SOMC nedlægges pr- 1/1-07 - men alle medarbejdere flytter til Sdrbrg kommune (i Sdrbrg) som en samlet
enhed (Sdbrg komm dækker alle de 6 kommuner, som SOMC dækker nu). Men generelt forventes ikke et
øget behov de første par år efter 1/1-07.
18/8-06 Tlf. Miljøcenter Vest
Miljøcenter Vest nedlægges, og medarb. spredes til flere kommuner. Det vurderes, at der vil være et øget
behov, især i de kommuner, hvor man har tilladt medarbejderne selv at få indflydelse på, hvor de vil hen –
så opstår der ”huller”. Peger på flere områder, hvor der især vil være behov:
• OML-multi. De små kommuner har hidtil allerhøjst arbejdet med OML-point.
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•

Landbrugsområdet. Lugt og NH3. Der sker meget her. NH3 og lugt skal reduceres i nye stalde osv.
Sker i tæt sampil med Landbrugscentrene (Landbrugsrådgivning – centre ejet af landmændene),
som helt sikkert også gerne vil inviteres til sådanne kurser.

18/8-06 tlf. Miljøcenter Viborg
Forventer et øget behov. Medarb I Miljøc Viborg bliver ansat I forsk kommuner – 2 medarb.
har hidtil haft luft som arb område, herunder kontaktpersonen. Kontaktpersonen skal til Ny
Viborg kommune, sammen med 4-5 andre. 2 personer skal til Skive. Men kontaktpersonen ved
ikke, om han/hun stadig skal arbejde med luftområdet.
21/8-06_ tlf. Lyngby-Taabæk kommunes miljøafd..
Får nogle få større virksomheder efter 1/1-07 – Hempel går til staten. Får et enkelt større kraftvarmeværk,
men har 10 lidt mindre i forvejen. Alt i alt forventes ikke den store ændring for LTKs vedkommende
(uændret kommunestørrelse), og ikke noget udtalt behov for efteruddannelse inden for luftområdet.
22/8-06 tlf. Ålborg Kommune:
Ålborg kommune bliver lidt større, idet et par landkomuner bliver indlemmet. Miljøafd. Bliver større. Miljøafd.
er ret godt dækket ind på luftområdet og forventer ikke det store behov for efteruddannelse efter 1/1-07.
26-10-2006 tlf. Århus Amt (fra 1/1-07 Statens Miljøcenter, Århus).
Det forventes, at virksomhedsgruppen i Statens Miljøcenter Århus (i alt 16 personer) vil have ca. 3 nye
medarbejdere, som kan få brug for efteruddannelse. Det vil på luftsiden specielt være de opgaver, der
knytter sig til mejerier, slagterier (især lugtregulering), samt de sædvanlige områder, der knytter sig til
industrien.

