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1. Stillingtagen til partsdelinger ved klimaprojekter Åbent 

Sagsnr. 480-2016-166 Dok.nr. 480-2016-35813 

 

Sagens kerne 

I forbindelse med udmøntning af klimahandleplanen for Nordfyns Kommune skal 

kommunalbestyrelsen tage principiel stilling til, hvorvidt klimaprojekter fremad-

rettet skal søges finansiereret via partsdeling. 

 

Der er som nævnt tale om en principiel stillingtagen. De konkrete projekter skal 

behandles og godkendes i Kommunalbestyrelsen. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, at der tages principiel stilling til, om der skal arbejdes 

efter at partsdele klimaprojekter, hvor dette er muligt. 

 

Sagens baggrund 

I forbindelse med udmøntning af klimahandleplanen for Nordfyns Kommune skal 

Kommunalbestyrelsen tage principiel stilling til, hvorvidt klimaprojekter fremad-

rettet skal søges finansiereret via partsdeling. 

 

COWI har udarbejdet de til dagsordenen vedlagte notater, som både beskriver 

ansvar for og finansiering af klimaprojekter. 

 

Kommunalfuldmagten rummer en række begrænsninger for, hvad kommunen 

må finansiere. Som finansiering kan kommunen vælge at partsdele projekter og 

drift mellem de grund- og lodsejere, som har/får nytte af foranstaltningerne. 

 

I COWIs notat er nævnt en række eksempler på partsdelinger. Der er også et 

konkret eksempel fra Nordfyns Kommune.   

 

Der er som nævnt tale om en principiel stillingtagen. De konkrete projekter og 

anlæg skal behandles og godkendes enkeltvis i Kommunalbestyrelsen. 

 

Det er væsentligt at bemærke, at kommunen vil indgå i eventuelle partsdelinger 

på lige vilkår som øvrige parter. 

 

Økonomiske oplysninger 

Sagen har ingen økonomiske oplysninger, da der er tale om en principiel stilling-

tagen. 

 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Lovgrundlag 

- 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016 

Fraværende: Brian Lebæk 

 

Et flertal bestående V, A og C indstiller, at der arbejdes efter at partsdele klima-

projekter, hvor dette er muligt. 

 

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde punktet. 

 

Beslutning 

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016 

Fraværende: Lars Bjørnsbo 
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Indstillingen anbefales godkendt. 

 

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde. 

 

 

Beslutning 

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 31. marts 2016 

Fraværende: Dorte Schmidt, Helle Waagner 

 

Godkendt. 

 

Rene Lundegaard og Jane Yndgaard (O) kan ikke tiltræde. 

 

 

 

Bilag 

480-2016-35826 COWI, vurdering af finansiering 

480-2016-35817 COWI, juridisk notat om ansvar og pligter 

 

 

 

 


