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I brev af 23. marts 2000 anmodede Miljølaboratoriet Storkøbenhavn 1/5 Indem-igsministeriet. nu In
denrigs- og Sundhedsministeriet, om godkendelse af vedtægterne for interessentskabet.

Indenrigsministeriet meddelte ved brev af 14. december 2000, at ministeriet i henhold til den kommu
nale styrelseslovs § 60 ville kunne godkende vedtægterne for interessentskabet på en række nærmere
angivne vilkår.

Ved brev af 30. maj 2001 (j.nr. 1017/1999) har Miljølaboratoriet Storkøbenhavn l/S fremsendt ved
tægterne for interessentskabet med henblik på Indenrigsministeriets endelige godkendelse af vedtæg
terne. Miljølaboratoriet Storkøbenhavn lIS har i den forbindelse bemærket, at de vilkår, Indenrigsmi
nisteriet stillede i brevet af 14. december 2000, er indarbejdet i vedtægterne for interessentskabet.

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn l/S har endvidere anmodet om Indenrigsministeriets godkendelse af
en bestemmelse, som er indføjet i vedtægternes § 3, stk. 4.

Det fremgår af brevet, at bestemmelsen er vedtaget af selskabets repræsentantskab den 3. maj 2001,

( og at bestemmelsen svarer til en bestemmelse i vedtægterne for Rovesta Miljø lIS, som er godkendt af
tilsynsrådene for Københavns, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

“Hver deltagende kommune kan beslutte at overlade Miljølaboratoriet alle eller dele af de beføjelser, som i
henhold til miljobeskyttelsesloven, eller regler udstedt i medfør af loven, og lov om kemiske stoffer og pro
dukter, eller regler udstedt i medfør af loven, er overladt til kommunalbestyrelsen. Tilsvarende kan kommunal
bestyrelsens beføjelser i henhold til lov om vandforsyning og regler udstedt i medfør af loven overlades til
MiIj ølaboratoriet.

De deltagende kommuner skal skriftligt aftale med Miljølaboratoriet hvilke beføjelser, der i henlrnld til miljø
beskyttelsesloven og lov om kemiske stoffer og produkter og regler, udstedt i medfør af disse love, overlades til
Miljølaboratoriet. Ligeledes skal længden af den periode, hvor Miljølaboratoriet skal udøve kommunalbestyrel
sens beføjelser aftales. Perioden skal være mindst i år.
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Til Miljølaboratoriet kan ikke overlades opgaver, som ikke i henhold til lovgivningen, lovligt kan varetages af
et kommunalt fællesskab.”

I brev af 7. december 2001 har Miljølaboratoriet Storkøbenhavn l/S bragt sagen i erindring.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet for så vidt angår vedtægternes § 3, stk. 4, op
lyse, at det efter ministeriets opfattelse klart skal fremgå af vedtægterne for et kommunalt fællesskab,
hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til fællesskabet.

Dette indebærer, at ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence, herunder ved deltagernes lø
bende overførsel af kompetence til det kommunale fællesskab, tilsvarende kræver en ændring af ved
tægterne. En sådan ændring vil efter ministeriets opfattelse skulle vedtages af kommunalbestyrelserne
i de deltagende kommuner og vil skulle godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. også § 18 i vedtægterne
for Milj ølaboratoriet Storkøbenhavn LIS.

Det er imidlertid Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det kan fastsættes i vedtægterne for
et kommunalt fællesskab, at løbende overførsel af nærmere angiven kompetence til det kommunale
fællesskab — der ligger inden for fællesskabets formålsbestemmelse — kan aftales mellem fællesskabet
og de kommuner, der konkret ønsker at overføre kompetence, uanset at det fremgår af vedtægterne for
fællesskabet, at vedtægtsændringer kræver vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser. En sådan af
tale vil dog efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kræve tilsynsmyndighedens godken
delse og vil skulle optages som et bilag til vedtægterne.

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at bestemmelsen i § 3, stk. 4. i vedtægterne for
Miljølaboratoriet Storkøbenhavn lIS ikke i sig selv medfører overførsel af kompetence til myndig
hedsudøvelse til Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, idet det ikke udtrykkeligt fremgår af bestem
melsen, om og i hvilket omfang de deltagende kommuner har overført en sådan kompetence.

Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at overførsel af myndighedskompe
tence efter bestemmelsen vil kunne aftales mellem fællesskabet og de kommuner, der konkret ønsker
at overføre kompetence, forudsat at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender den pågældende

( aftale. Det bemærkes herved, at den i vedtægternes § 3, stk. 4, beskrevne løbende overførsel af kom
petence efter den i bestemmelsen nævnte lovgivning ligger inden for interessentskabets formålsbe
stemmelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan således godkende vedtægternes § 3, stk. 4, på vilkår:

at der efter sidste afsnit i bestemmelsen i vedtægternes § 3, stk. 4, indføjes følgende:

“Aftaler om overladelse af beføjelser i henhold til den ovenfor nævnte lovgivning til Miljølaboratoriet
Storkøbenhavn lIS kræver Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse og optages som et bilag til
vedtægterne.”

Der henvises til det ovenfor anførte.
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- at der i 1. punktum i vedtægternes § 3, stk. 4, 1. afsnit, henholdsvis 2. afsnit før “hver deltagende

kommune” henholdsvis “de deltagende kommuner” indføjes: “Kommunalbestyrelsen i”.

Det bemærkes, at en beslutning om overførsel af kompetence til et kommunalt fællesskab efter In

denrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

- at der i 1. punktum i vedtægterne § 3, stk. 4, 2. afsnit, efter “lov om kemiske stoffer og produkter”
indføjes: “og lov om vandforsyning”, således at bestemmelsens 2. afsnit bringes i overensstem

melse med bestemmelsens 1. afsnit.

Det forudsættes, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vedtager bestemmelsen i ved

tægternes § 3, stk. 4.

Det tilføjes, at de bestemmelser i vedtægterne for Rovesta Miljø l/S, som Miljølaboratoriet Storkø

benhavn lIS har henvist til, er godkendt af tilsvnsrådene for Københavns, Roskilde. Vestsjællands og

( ) Storstrøms Amter på tilsvarende vilkår, således at en eventuel overdragelse af myndighedskompetence

fra en kommune til Rovesta Miljø liS kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, idet det ikke med de

pågældende bestemmelser i vedtægterne for Rovesta Miljø lIS er angivet om eller i hvilket omfang,

der sker overdragelse af myndighedskompetence til selskabet.

Såfremt de deltagende kommunalbestyrelser vedtager at indføje bestemmelsen i vedtægternes § 3, stk.

4, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmode om, at vedtægterne for Miljølaboratoriet Storkø

benhavn liS genoptrykkes med de ændringer, der følger af ministeriets godkendelse. Indenrigs- og

Sundhedsministeriet skal endvidere anmode om at modtage et eksemplar af de genoptrykte vedtægter.

Kopi af dette brev er sendt til tilsynsrådene for Københavns, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms
Amter til orientering.

Med venlig hilsen

Helle Borg Larsen

2. Tilsynsrådet for Københavns Amt

3. Tilsynsrådet for Roskilde Amt

4. Tilsynsrådet for Vestsj ællands Amt

5. Tilsynsrådet for Storstrøms Amt

2.-5. Not.: Hvilket herved meddeles til orientering.


