
Biolog: “Derfor bruger jeg Karnov hver dag”
Peter Thastum er biolog i Norddjurs Kommune. Han bruger dagligt Karnov Online i sin sagsbehandling og 
til at træffe kvalitetssikrede afgørelser. Vi har stillet ham 5 spørgsmål om, hvilken værdi Karnov giver ham, 
kommunen og borgerne.

1. Hvordan kommer jura ind i dit arbejde?

”Vores fagområder er strengt reguleret af særlov-
givningen, og for mit vedkommende drejer det sig 
overvejende om vandforsyningsloven. Jeg og mange 
af mine kollegaer er typisk ikke uddannet til alt det 
forvaltningsmæssige. Det stifter man først rigtigt 
bekendtskab med, efter man er blevet ansat.”
 

2. Hvordan bruger du Karnov i dine opgaver?

”Jeg bruger det meget som et hurtigt opslagsværk, 
hvor jeg nemt finder de seneste udgaver af de be-
kendtgørelser, jeg nu mangler. Derudover bruger jeg 
det, når jeg træffer afgørelser - både noterne og hvis 
jeg skal finde andre afgørelser om samme emne.”

3. Hvilke konsekvenser får det, hvis du træffer 
forkerte afgørelser?

”Det er meget vigtigt at kommunen undgår alt for 
mange fejl. Vores afgørelser kan være meget indgri-
bende og omkostningsfulde over for borgerne, så for 
dem er det afgørende, at afgørelserne er korrekte, så 
de ikke er i tvivl om deres retsstilling. Endelig er det 
et spørgsmål om ressourcer: Hvis rekursinstanserne 
opdager, at der er fejl i vores afgørelser, kan vi være 
nødt til at omgøre dem, og det tager tid i en i forvejen 
presset hverdag. Det er ikke urealistisk at forestille 
sig, at den statslige styring vil blive strammet, hvis 
kommunerne ikke gør deres arbejde godt nok.”

 4. Hvad er ifølge dig den største kvalitet ved Karnov?

”De største kvaliteter er, at man altid er sikker på 
at have den senest opdaterede lov og de sidst ud-
givne bekendtgørelser. Derudover finder jeg, at det 
er meget tidsbesparende at arbejde med frem for 
andre systemer. Fordelen med Karnov er de andre 
funktionaliteter, som f.eks. adgangen til tidligere 
afgørelser og domme.”
 

5. Hvad ville du gøre, hvis du ikke havde Karnov til 
rådighed?

”For mig ville en konsekvens være, at jeg skulle 
bruge længere tid på at træffe lige så kvalificerede 
afgørelser, eller at jeg i højere grad skulle forstyrre 
de af mine kollegaer, der har adgang til Karnov.”

Peter Thastum sidder i udviklingsforvaltningen, hvor de beskæftiger sig med 
miljø, natur, plan og drift. Specifikt sidder han i Erhvervs- og Miljøafdelingen, 
hvor opgaverne er afgrænset til miljø og erhvervsudvikling. Peter Thastum 
arbejder overvejende med grundvand, drikkevand og badevand, men har også 
få opgaver inden for f.eks. støj.

Vil du også have 
adgang til Karnov?

Kontakt Senior 
kommunekonsulent 
Morten Boland på
tlf. 23 98 14 17


