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Indstillingsnotat 
Overskrift
Delegation af beslutningskompetencen

Beslutningstema
Der skal tages beslutning om delegation af beslutningskompetencen i lokalplanprocessen 
samt om servicemålet omkring lokalplanlægningen.

Økonomi
Ingen bemærkninger.  

Historik
Udvalget for Teknik drøftede d. 6. oktober 2015 mulighederne for delegation af 
beslutningskompetencen i lokalplanprocessen. På baggrund af denne drøftede er der 
udarbejdet et forslag til delegation af beslutningskompetencen. Se vedhæftede materiale. 

Sagsfremstilling
I forbindelse med lokalplanprojektet, hvis overordnede formål er at udarbejde lokalplaner 
med den nødvendige faglige kvalitet i en samskabende og effektiv proces, er det et mål i 
et af delprojekterne at Hedensted Byråd tager stilling til muligheder for delegation af 
beslutningskompetencen i lokalplanprocessen. 

På nuværende tidspunkt skal alle lokalplansager i Hedensted Kommune - uanset planens 
kompleksitet, omfang og betydning – behandles politisk tre gange:

 Ved principgodkendelsen i Udvalget for Teknik,
 Forslag til lokalplanen i Udvalget for Teknik, Udvalget for Politisk Koordination & 

Økonomi samt byrådet,
 Vedtagelse af lokalplanen i Udvalget for Teknik, Udvalget for Politisk Koordination 

& Økonomi samt byrådet

Ovenstående proces kan opfattes som omfattende ved lokalplansager af mindre 
betydning og hvor der ikke kommer bemærkninger i høringsperioden. Administrationen 
anbefalede derfor, at Udvalget for Teknik skulle drøfte muligheder for delegation af 
beslutningskompetencen i lokalplansager uden principiel betydning. 

Udvalget for Teknik besluttede at administrationen arbejdede videre med at en del af 
beslutningskompetencen kunne uddelegeres. I vedhæftede materiale gennemgås 
lokalplanens proces hvor en del af beslutningskompetencen uddelegeres til Udvalget for 
Teknik i lokalplansager uden principiel betydning. 

Kommuneplantillæg (med mindre der gennemføres en forudgående 
foroffentlighedsproces) og spildevandsplantillæg følger lokalplanens beslutningsproces. 

Servicemålet omkring lokalplanlægningen, som administrationen arbejder ud fra, er at 
lokalplanen skal være klar, når den skal bruges. Det vil sige at i planlægningsprocessen 
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aftaler administrationen og bygherre i fællesskab en tidsplan, således at opgaven løses 
på rette tidspunkt, afhængig af projektets aktualitet. Servicemålet er ikke politisk 
besluttet, derfor indstiller administrationen, at servicemålet godkendes. 

Kommunikation
Materialet omkring delegation af beslutningskompetencer lægges på Hedensted 
Kommunes hjemmeside. 

Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

Indstilling
Administrationen indstiller 

- At forslaget til delegation af beslutningskompetencen vedtages af Byrådet 
- At servicemålet omkring lokalplanlægningen godkendes af Byrådet.


