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1. Godkendelse af referat 

Referat af KL’s Teknik og Miljøudvalgsmøde den 5. januar 2012 vedlæg-

ges til udvalgets medlemmer. 
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2. Siden sidst 

2.1.  Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 

Følgende Teknik- og Miljøudvalgssager blev behandlet på KL’s bestyre l-

sesmøde den 19. januar 2012. 

 

Beredskabsforlig nedlægger Kriseinfo.dk  

Indstilling – Det indstilles, at KL i et svar til forsvarsministeren giver 

udtryk for. at KL gerne vil i dialog med Beredskabsstyrelsen og Rigspol i-

tiet med henblik på at indgå aftaler om, hvem der gør hvad i forbindelse 

med kommunikation i krisesituationer med befolkningen, og hvordan 

man helt konkret sondrer mellem lokale, regionale og landsdækkende 

kriser. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Status på Pesticidaftalen 2012 

Indstilling – Det indstilles at  

• Sekretariatet kontakter de kommuner, der ligger højt i forbrug, for at 

høre baggrunden for tallene 

• Sekretariatet i samarbejde med Miljøstyrelsen og regionerne informe-

rer bredt om aftalen og hvad man kan gøre, enten via seminarer eller 

anden kommunikation, for at sikre at de der af økonomiske grunde 

overvejer at starte med at sprøjte igen, så vidt muligt undgår det . 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Fremtidens erhvervsplanlægning  

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder for: 

• At Naturstyrelsen i samarbejde med KL får udarbejdet nye planværk-

tøjer til kommunernes fremtidige erhvervsplanlægning 

• At et af værktøjerne omhandler problemstillingen med omdannelse i 

byerne, hvor det er vigtigt, at kommunen får nogle administrative 

håndterbare redskaber til at håndtere midlertidige aktiviteter, som ikke 

fremgår af det eksisterende lokalplangrundlag 

• At den kommende Landsplanredegørelse fra miljøministeren indehol-

der en redegørelse for de trends for erhvervsvirksomheders behov for 

lokalisering, som Naturstyrelsen har analyseret og kortlagt, således at 

kommunerne lokalt har et udgangspunkt for at kunne vurdere, hvad 

den ændrede erhvervsefterspørgsel har af betydning 

• At der i de kommende planværktøjer bliver taget højde for, at plan-

lægningen differentieres ud fra lokale hensyn  
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• At såfremt miljøministeren inden for en fastsat frist ønsker samtlige 

kommunale erhvervsområder revurderet i lyset af de nye planlæg-

ningsværktøjer, skal kommunerne økonomisk kompenseres herfor. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Nedrivning af boliger i relation til vindmølleplanlægning  

Indstilling – Det indstilles, at KL retter henvendelse til Martin Lide-

gaard og de øvrige partiers energiordførere med et forslag om, at PSO-

midler (PSO: Public Service Obligations) anvendes til nedrivning af bol i-

ger i det åbne land for på den måde at kunne skabe en bedre rummelig-

hed for vindmøller. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning, 

at Poul Nødgaard tager forbehold. 
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3. Temadrøftelser 

3.1. Kommuners rolle i grøn omstilling 

SAG NR.: 000237472 - brh 

 

Baggrund 

På det tekniske område har mange kommuner vist, at de med deres store 

faglige ekspertise og betydelige driftsorganisation kan sætte projekter i 

gang, som sætter skub i den grønne omstilling. En kommunal indsats 

bliver efterspurgt – og sker allerede mange steder. Regeringen har meldt 

klart ud, at en grøn omstilling skal være med til at bære vores samfund 

frem – og Dansk Industri efterspørger et større kommunalt fokus på er-

hvervslivet. Temadrøftelsen er et første skridt til en beslutning om KL’s 

politik om kommunernes rolle i den grønne omstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke elementer, der bør indgå i en 

samlet KL-politik for kommunernes rolle i den grønne omstilling. 

 

Det indstilles endvidere, at udvalget drøfter, hvilke udfordringer kom-

munerne står overfor i forbindelse med grøn omstilling. 

  

Sagsfremstilling  

På det tekniske område har kommunerne nogle lovbundne kerneopga-

ver, som borgeren har en forventning om, at de løser. Det handler blandt 

andet om infrastruktur, affaldshåndtering og rekreative områder. De 

økonomiske vilkår gør dog, at det bliver stadig mere udfordrende for 

kommunerne at løse opgaverne tilfredsstillende. 

 

./. Samtidig er der mange kommuner, som kaster sig ud i projekter om grøn 

omstilling, fordi de oplever en række fordele ved det. I Odense har man 

samordnet myndighedsbehandlingen. Middelfart har lavet et utraditionelt 

udbud af gadebelysningen – og flere kommuner har i Carbon 20 projek-

tet gjort en indsats for at få virksomhederne til at tænke mere energief-

fektivt. Eksemplerne er nærmere beskrevet i bilaget. 

 

Nedenfor er en række af de positive, kommunale erfaringer ved at delta-

ge i den grønne omstilling beskrevet. 

 

Flere kommuner fortæller, at en tæt dialog med virksomhederne giver 

kommunerne positiv omtale i det lokale erhvervsliv. Her har kommu-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237472
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nerne oplevet, at det med en begrænset indsats har været muligt at ændre 

kommunens omdømme blandt de lokale virksomheder. 

 

Flere kommuner peger på, at besparelsen ved at holde sig til sine kerne-

opgaver ofte vil være meget lille. Gevinsten ved at gøre mere, fx gennem 

nye samarbejder mellem kommuner og virksomheder kan være med til at 

udvikle ”den nye tekniske forvaltning”. Det er en ny forvaltning, som lø-

ser opgaverne på nye måder – og i nye samarbejder med ikke-

kommunale aktører. En sådan ny forvaltning kan være med til at skabe 

en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de rette medarbejdere.  

 

Der kan endvidere være en økonomisk gevinst for kommunerne forbun-

det med at igangsætte projekter om grøn omstilling. Når kommunen fx 

beslutter at energirenovere sine egne bygninger, reduceres det dels 

driftsudgifterne, dels kan det være med til at skabe nye arbejdspladser. 

Begge dele bidrager til et positivt samfundsøkonomisk regnestykke. 

 

På det tekniske område ligger kommunerne inde med en betydelig faglig 

ekspertise. Kommunen kan vælge at øremærke den ekspertise til de 

kommunale kerneopgaver – eller samtidig stille den til rådighed for om-

verdenen, fx i virksomheder med vækstpotentiale. Den kommunale or-

ganisation har her muligheden for at påtage sig et samfundsansvar for 

vækst og velfærd. Erfaringer viser, at det både skaber arbejdspladser og 

det bidrager positivt til omverdenens billede af kommunen.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer bedes udvalget diskutere 

den kommunale rolle i den grønne omstilling – herunder betydningen af, 

og indholdet i en samlet KL-politik på området. 

 

Udfordringer ved kommunal deltagelse i grøn omstilling 

Et kommunalt engagement i den grønne omstilling er en udfordring – og 

kan bl.a. nødvendiggøre en tilpasning af den kommunale organisat ion. 

 

 I den tekniske forvaltning har man flere håndtag at gribe i for at bidrage 

til at skabe nye arbejdspladser, nye produkter og nye løsninger. Kommu-

nen kan spille tre forskellige roller i den grønne omstilling: 1) Som myn-

dighed og planlægger, 2) som mediator, og 3) som virksomhed. For 

overblikkets skyld er dette uddybet i bilaget, som støtte til drøfte lsen.  

 

Nedenfor er samlet en række kommunale erfaringer med at deltage aktivt 

i den grønne omstilling.  
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Nogle kommuner har peget på, at man som kommunal organisation skal 

kunne håndtere at deltage i projekter, hvor succesraten ikke er 100 pro-

cent – og hvor der er risiko for at sætte ressourcer over styr.  

 

Erfaringer viser, at embedsværket i den nye type forvaltning i langt høje-

re grad skal være rettet mod virksomhederne og mulighederne for nye 

samarbejdsmodeller, hvor man sammen søger at nedbryde barriererne 

mellem kommune, virksomhed og vidensinstitution. 

 

I den efterspørgselsdrevne indsats er der altid en risiko, man som kom-

munen skal tage. Det er en lokalpolitisk diskussion om man vil satse 

skattekronerne på den måde. Under alle omstændigheder kræver det en 

vis grad af risikovillighed fra kommunal side.  

 

Endelig peger flere kommuner på, at lovgivningen er med til at bremse 

innovative løsninger med kommunal deltagelse, fx må kommunerne ikke 

have bestemmende indflydelse i kommercielle virksomheder. Dette skel 

mellem hvad man må som kommune og som privat virksomhed kan på-

virke nye samarbejder om grøn omstilling mellem kommunerne og andre 

parter.  

 

I de andre nordiske lande er samspillet mellem kommunerne og de priva-

te virksomheder ikke underlagt de samme restriktioner som i Danmark, 

hvilket kan gøre det sværere for danske virksomheder at klare sig på det 

internationale marked.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer bedes udvalget drøfte, hvi l-

ke barrierer og muligheder der kan være for kommunal deltagelse i  den 

grønne omstilling. 

 

 
 

 

Beslutning 
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3.2. Temadrøftelse – emner til Energistyrelsens arbejds-
gruppe om regelforenkling af byggesagsbehandling 

SAG NR.: 000237897 akp  

 

Baggrund 

Den tidligere regering indkaldte i efteråret 2011 til et udvalgsarbejde om 

bygningsreglementets regelfæstede gebyrstruktur. Udvalgsarbejdet kom 

ikke i gang før valg og regeringsskifte. Nu har Energistyrelsen nedsat en 

arbejdsgruppe med et bredere mandat, og hvor alle emner om bygge-

sagsbehandling kan indgå. KL er sammen med en bred kreds af byggeri-

ets parter inviteret til at deltage i arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppens nedsættelse skal ses i sammenhæng med regeringens 

øvrige indsats for at gennemføre en generel regelforenkling i den offent-

lige sektor. I forhold til byggesagsbehandling ønsker regeringen at foku-

sere på effektivisering og på borgere og virksomheders oplevelse af en 

uensartet praksis. Der henvises til store forskelle i gebyrstørrelsen fra 

kommune til kommune og store forskelle i sagsbehandlingstiderne.  

 

Evaluering af afbureaukratiseringsinitiativerne fra byggelovens ændring i 

2009 (dokumentation af tekniske forhold fra ukompliceret byggeri skal 

indsendes til kommunen, men ikke sagsbehandles) vil blive behandlet i 

en særskilt arbejdsgruppe. Det samme gør sig gældende i forhold til 

fremme af byggeskadeforsikring. 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

• at udvalget, med udgangspunkt i egne kommunale erfaringer, drøfter 

om det er de rigtige temaer sekretariatet foreslår inddraget i udvalgs-

arbejdet, samt om yderligere elementer bør indgå. 

 

Sagsfremstilling  

Arbejdsgruppen skal forelægge en delafrapportering med mulige regel-

forenklingstiltag i marts 2012, og afrapportere senest den 15. september 

2012. 

 

KL har fået KTC til at udpege deltagere til arbejdet, og disse har deltaget 

i en workshop i KL.  

 

./. Med input herfra har KLs sekretariat udarbejdet en liste over tema 1 -20, 

der påtænkes bragt i forslag i arbejdsgruppen. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237897


Teknik- og Miljøudvalget  |  02-02-2012 

 SIDE  |  10 

Parallelt med denne temadrøftelse vil der blive gennemført en temadrøf-

telse om emnet i Teknikerkontaktudvalget. 

 

 
 

Beslutning 
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5. Behandlingssager 

5.1. Kommunal kompetence og spildevandsselskaber 

SAG NR.: 000238000 pah/cef 

 

Baggrund 

Holstebro Kommune v. Borgmester HC Østerby har anmodet om at 

dette punkt tages på dagsordenen til mødet i Teknik- og Miljøudvalget 

den 2. februar 2012 og har sendt nedenstående sagsfremstilling. Bag-

grunden er, at Holstebro Kommune har oplevet store udfordringer i 

samarbejdet med Vestforsyning Spildevand i relation til anerkendelse af 

kommunens spildevandsplanlægning.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i det videre arbejde fortsat lægger pres på Miljømi-

nisteriet for at få løst uklarhederne om kommunernes kompetencer i 

forhold til spildevandsselskaber. Dette gøres særligt med henblik på,  

• at få præciseret spildevandsplanens bindende virkning for forsynings-

selskabet i lovgivningen og  

• at få præciseret i lovgivningen, hvilken kompetencefordeling der i øv-

rigt gælder mellem kommunerne og forsyningsselskaberne på spilde-

vandsområdet  

 

Sagsfremstilling  

Lett Advokatfirma har, på vegne af Vestforsyning Spildevand A/S, sendt  

./. vedlagte anmodning om udtalelse til Naturstyrelsen, idet det er forsy-

ningsselskabets holdning, at det ikke er forpligtet til at handle i overens-

stemmelse med kommunens spildevandsplan. 

 

Vestforsyning Spildevand A/S har tidligere fremsendt lignende udtalelser 

til Holstebro Kommune i forbindelse med, at kommunen fik fremsendt 

spildevandstakster til godkendelse, hvor grundlaget for taksterne ikke var 

./. i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. På den baggrund 

fremsendte kommunen vedlagte anmodning om udtalelse til Naturstyre l-

sen. 

 

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde 

en spildevandsplan, som beskriver kommunens planer for spildevands-

forsyning. Lovgivningen definerer nærmere hvad en spildevandsplan skal 

indeholde, herunder krav om oplysninger om kloakeringsområder, ind-

satsen i det åbne land, renseforanstaltninger, renoveringsplaner for klo-

akledninger m.v.  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238000
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En spildevandsplan skal også indeholde en tids- og investeringsplan for 

de projekter og tiltag, som beskrives i planen, således at det er tydelig-

gjort, hvornår de forskellige tiltag skal gennemføres, og hvilke omkost-

ninger der er forbundet hermed. Spildevandsplanen skal inden vedtagelse 

i offentlig høring i en periode på 8 uger, så borgerne får mulighed for 

indflydelse på og gøre indsigelse imod kommunens planer for spilde-

vandsforsyning.  

 

Når spildevandsplanen er vedtaget, har borgerne således også en berett i-

get forventning om, at den plan, som er vedtaget og offentliggjort, bliver 

fulgt indtil der vedtages en ny spildevandsplan, eller der vedtages tillæg 

til den eksisterende plan. 

 

Kommunalbestyrelsen er retligt bundet af spildevandsplanen og skal na-

turligvis virke for den plan, den selv har vedtaget. Det fremgår imidlertid 

ikke entydigt af lovgivningen, at spildevandsforsyningsselskaberne også 

skal følge den spildevandsplan som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.  

 

Spildevandsforsyningerne er monopolvirksomheder, som borgerne i 

kommunen er tvunget til at benytte. Følges spildevandsplanens tids- og 

investeringsplan ikke af forsyningsvirksomhederne, er de af kommuner-

ne udarbejdede spildevandsplaner reelt uden værdi, og borgerne er tvun-

get til at betale en spildevandstakst for deres spildevandsafledning, som 

ikke afspejler det, kommunalbestyrelsen har besluttet skal ske på spilde-

vandsområdet. Herved kortsluttes den demokratiske proces, som lovgiv-

ningen stiller krav om i forbindelse med vedtagelse af en spildevands-

plan. 

 

Det er en uholdbar situation, at der i lovgivningen ikke er fastlagt en en-

tydig pligt for spildevandsforsyningsselskaberne til at følge den planlæg-

ning, som kommunalbestyrelsen vedtager for spildevandsforsyningen i 

kommunen. 

 

Bemærkninger fra KL’s sekretariat 

Til yderligere uddybning af sagen kan KL’s sekretariat op lyse, at pro-

blemstillingen så vidt vides tages op af miljøministeriet i Klimapakke 2, 

og at KL ved flere lejligheder har gjort ministeriet opmærksom på pro-

blemstillingen. Der arbejdes således på en løsning, som forventes fremsat 

til efteråret. KL indgår i Miljøministeriets arbejdsgruppe, der skal se på 

problemstillingen.  
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Endelig skal det bemærkes, at som det er nu, skal kommunen vedlægge 

en plan for forventede udgifter til realisering af planen, men der er ikke, 

som lovgivningen er nu, et formelt link mellem kommunens spilde-

vandsplan og selskabernes investeringsplan.  

 

Ud over ovennævnte forventes det også, at Klimapakke 2 vil adressere 

udfordringerne i forbindelse med definition af et spildevandsanlæg. Det-

te er afgørende for, hvad der kan takstfinansieres, og hvad der ikke kan. 

Der forventes derfor også en præcisering af, hvad der kan takstfinansie-

res, og der forventes nye regler for regnvandsbidrag.  

 

KL efterlyser netop i det klimaudspil, der nu er i trykken, en præcisering 

af hvad der kan takstfinansieres. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

5.2. Værktøjer til vindmølleplanlægningen 

SAG NR.: 000233818 cef 

 

Baggrund 

Resultatet af et kommende energiforlig kan meget vel blive, at der skal 

planlægges for yderlig 500 MW vindmøller på land. Dette vil udfordre 

kommunerne, som allerede nu finder, at det er svært at finde egnede lo-

kaliteter. Det er derfor vigtigt allerede nu at begynde at drøfte hvilke 

værktøjer kommunerne får brug for, for at kunne løfte den kommende 

planlægningsopgave. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke værktøjer til brug for den 

kommunale vindmølleplanlægning, sekretariatet skal arbejde videre med. 

 

Sagsfremstilling  

I uge 2 har KL sammen med Naturstyrelsen, Danmarks Vindmøllefor-

ening og Vindmølleindustrien iværksat en undersøgelse af, dels hvor me-

get kapacitet til vindenergi, der er opstillet i dag, dels hvor meget ny ka-

pacitet kommunerne pt. har planlagt for i kommuneplaner/kommune-

plantillæg og endelig hvor meget af den kommuneplanlagte vindenergi, 

der er i proces med at blive realiseret.  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000233818


Teknik- og Miljøudvalget  |  02-02-2012 

 SIDE  |  14 

 

De første tal fra undersøgelsen forventes at foreligge i februar måned 

2012. Undersøgelsen kan være med til at belyse mere præcist hvor meget 

vindenergi, der skal planlægges for i de kommende år på baggrund af det 

kommende energiforlig.    

 

Samtidig med undersøgelsen er der et udvalgsarbejde i gang i regi af Na-

turstyrelsen, som bl.a. skal se på mulighederne for yderligere eller ændre-

de værktøjer til brug for den kommunale vindmølleplanlægning. Der skal 

være en større drøftelse heraf i slutningen af februar 2012, og på den 

baggrund er der brug for udvalgets umiddelbare tilkendegivelser til mul i-

ge værktøjer. 

 

Eksisterende værktøjer – disse indgår ikke i udvalgsarbejdet, idet de henhører under 

Klima- og Energiministeriet: 

• Grøn Ordning i henhold til VE-loven. Midlerne kan anvendes af 

kommunerne til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekrea-

tive værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i 

lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedva-

rende energikilder i kommunen. Ordningen administreres af Energi-

net.dk  

• Godtgørelsesordningen i henhold til VE-loven. Ordningen er rettet 

mod borgere, der har fået en værdiforringelse af deres ejendom ved at 

være nabo til vindmøller. Ordningen administreres af Energinet.dk 

• Køberetsordningen i henhold til VE-loven. Ordningen er rettet mod 

de lokale beboere, der på særlige gunstige vilkår får mulighed for at 

købe op til 20 % af ejerandelene i et vindmølleprojekt. Ordningen 

administreres af Energinet.dk 

• Garantifond i henhold til VE-loven. Ordningen henvender sig til 

vindmøllelav i form af økonomisk hjælp til opstart af vindmøllepro-

jekter. Ordningen administreres af Energinet.dk. 

 

Eksisterende værktøjer – disse indgår i udvalgsarbejdet, idet de henhører under Mil-

jøministeriet: 

• Ekspropriation. I dag er det muligt at ekspropriere til fordel for 

vindmøller, såfremt de er lokalplanlagte. Udfordringen i dag er, at 

kommuner ikke må planlægge for vindmøller, såfremt vindmøllecirku-

lærets afstandskrav til beboelse ikke kan overholdes i relation til støj. 

Derfor er ekspropriationsværktøjer ikke anvendelige til hindring af 

støjgener. Det er uhensigtsmæssigt, idet netop støjen er et af de stør-

ste problemer for naboer til vindmøller  

• Vindmøllesekretariatet. Vindmøllesekretariatet bør videreføres med 

sin nuværende form og finansiering indtil udgangen af 2013 i stedet 
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for at lukke til maj 2012. På det tidspunkt vil den aktuelle kommune-

planproces være færdig, og de fleste kommuner har været igennem en 

fuld planlægningsproces for vindmøller fra kommuneplan til lokalplan 

med tilhørende VVM.   

 

Mulige nye værktøjer: 

• PSO. Følgende mandat blev givet på KL’s bestyrelsesmøde den 19. 

januar 2012: PSO-midler (PSO: Public Service Obligations) anvendes 

til nedrivning af boliger i det åbne land for på den måde at kunne 

skabe en bedre rummelighed for vindmøller  

• Overslag over produktion i udlagte vindmølleområder. Når kommu-

nerne planlægger for vindmøller, efterspørges det tit både af borgerne, 

politikere og vindmølleopstillere oplysninger om, hvor meget energi, 

de kommende vindmøller i udlagte områder kan producere. Der er i 

dag et hjælpeværktøj hertil, der er udarbejdet af statens vindmøllese-

kretariat. Dette er meget overordnet og ikke let at betjene. En udvik-

ling af dette værktøj vil være en hjælp 

• Lempelse af national lovgivning i relation til at stile vindmøller op i 

jagt- & vildtområder, i skove der ikke har fredsskovpligt, arealer med 

fredsskov som ikke anvendes til skov og § 3områder, inden for bygge- 

og beskyttelseslinjer og landskaber. For alle områderne gælder det, at 

områderne både kan være omfattet af et nationalt beskyttelseshensyn 

og et internationalt beskyttelseshensyn. Det er dog sekretariatets vur-

dering, at det bliver svært at ændre på lovgivningen, da der er tale om 

internationale beskyttelseshensyn 

• For de områder, der alene er omfattet af nationale beskyttelseshensyn, 

vil lempelser imidlertid være muligt i et vist omfang. En betingelse for 

en lempelse kan eventuelt være, at i de områder, hvor det er muligt at 

stille krav om erstatningsarealer, skal dette indgå som et vilkår i tilla-

delsen til vindmølleopstillerne. 

 

Beslutning 

 

 

5.3. Detailhandelsforum og hypermarkeder 

SAG NR.: 000232798 mlm 

 

Baggrund 

Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsatte i efteråret 2010 Detailhan-

delsforum, der består af et bredt udsnit af interesseorganisationer og mi-

nisterier, herunder KL. Detailhandelsforum skal bl.a. behandle et forslag 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232798
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om at gøre det muligt at etablere flere hypermarkeder i Danmark. Et hy-

permarked er et stort supermarked (”Bilka-størrelse” eller større). 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter fordele og ulemper og tilslutter sig fø l-

gende punkter: 

• KL har på baggrund af det nuværende analysegrundlag svært ved at 

tale for eller imod en liberalisering af planloven i relation til hyper-

markeder 

• Set fra kommunerne under ét lader ulemperne ved etablering af hy-

permarkeder i Danmark umiddelbart til at overskygge fordelene, men 

en endelig vurdering vil kræve yderligere analyser af konsekvenserne 

for forskellige områder og borgergrupper, transporttiden og mil jøbe-

lastningen samt udvalgsvarehandlen mm. 

• KL vurderer, at en beslutning om flere hypermarkeder skal tages i re-

lation til en generel og åben politisk diskussion om den fremtidige 

samlede detailhandelsstruktur. 

 

Sagsfremstilling  

Detailhandelsforum blev nedsat som led i Folketingets forhandlinger om 

en liberalisering af lukkeloven i 2010. Detailhandelsforum havde i ud-

gangspunktet til opgave at: 

• Kortlægge de generelle rammer for drift af små butikker, herunder 

initiativer der kan skabe gode rammer for dagligvareindkøb inden for 

rimelig afstand, 

• Kortlægge støtteordninger og tillægsfunktioner til den daglige drift af 

små butikker, 

• Vurdere erfaringer med og effekten af de nuværende muligheder for 

at understøtte butiksdriften, 

• Undersøge varebindingers betydning for udbredelsen af detailhandel 

på servicestationer. 

 

Detailhandelsforum har for nylig været sat i bero i en periode som følge 

af regeringsskiftet. Forummet er nu startet igen, og der er kommet et par 

nye medlemmer og et nyt kommissorium. Detailhandelsforum skal dog 

senest 1. marts 2012 komme med en samlet analyse og forslag til konkre-

te initiativer, der kan styrke detailhandelen i mindre butikker og skabe 

gode rammer for dagligvareindkøb inden for rimelig afstand.  

 

Detailhandelsforum skal aktuelt komme med en vurdering af, hvorvidt 

det overordnet set vil være gavnligt at åbne for at indføre hypermarkeder 

i Danmark. Baggrunden herfor er et forslag fra McKinsey & Companys, 
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som blev fremsat i en rapport i forbindelse med et møde i Vækstforum i 

november 2010.  

 

Hypermarkeder er kendt i langt de fleste andre europæiske lande. Det er 

derfor oplagt at sammenligne og indhøste erfaringer herfra, og det er og-

så sket. Det kan dog diskuteres, om der kan udledes konklusioner, der 

kan overføres på danske forhold, da vi i Danmark har en anden geografi, 

detailhandelsstruktur og lovgivning samt et andet løn- og prisniveau mm. 

 

Der er udarbejdet et notat, der søger at belyse fordele og ulemper ved 

indførelse af hypermarkeder. Der er dog til dels modstridende konklusi-

oner og uenighed om analysernes brugbarhed blandt forummets deltage-

re. Mulighederne for at begrænse eventuelle skadevirkninger er mangel-

fuldt beskrevet, og det samme er de potentielle konsekvenser for yder-

områder, udvalgsvarehandlen og bymidterne, transporttiden og forskelli-

ge borgergrupper mm. Uanset analysernes brugbarhed er det dog afgø-

rende at understrege, at der også i høj grad er tale om et politisk spørgs-

mål.  

 

I det følgende opridses de i notatet nævnte fordele og ulemper ved en l i-

beralisering af planlovens bestemmelser i relation til hypermarkeder. 

 

Fordele: 

• Noget tyder på, at produktiviteten og konkurrencen i den danske dag-

ligvarehandel vil kunne øges, da store butikker har en række stor-

driftsfordele 

• Det vil betyde lavere priser for forbrugerne og et bredere og dybere 

varesortiment. 

 

Ulemper: 

• Overordnet set er der mulighed for, at forslaget vil kunne komme i 

konflikt med detailhandelsbestemmelsernes formål i planloven på føl-

gende områder: 

• Det må forventes at medføre lukning af et større antal almindelige og 

mindre supermarkeder, hvorved det samlede antal dagligvarebutikker 

vil falde, og der vil være et mindre varieret butiksudbud i særligt de 

mindre og mellemstore byer. Det er sandsynlighed for, at det vil acce-

lerere en allerede igangværende tendens 

• Det kan betyde færre arbejdspladser i detailhandlen 

• Det kan betyde, at borgernes gennemsnitlige afstand til den nærmeste 

dagligvarebutik vil stige 
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• Det kan særligt ramme de bløde trafikanter og gangbesværede og be-

tyde, at flere indkøb vil blive ske i bil med en øget miljøbelastning til 

følge 

• Der er risiko for, at dagligvarebutikker i bymidterne lukker pga. den 

stigende konkurrence eller, fordi kæderne erstatter dem med de nye 

større uden for bymidterne.  Det kan have stor effekt på det øvrige 

butiksliv og medføre, at bymidterne affolkes og bliver mindre attrak-

tive 

• Det kan have negative konsekvenser for udvalgsvarehandlen  

• Der er risiko for monopoldannelse. 

 

 

Beslutning 
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Husdyraftale 2 - forlængelse af tilskudsordning 

SAG NR.: 000227793 nat 

 

Baggrund 

Husdyraftale 2 udløber den 1. marts 2012. Kommunerne kan ikke nå at 

behandle alle de hjemviste sager inden og dermed udløse hele tilskuds-

ordningen. Sekretariatet har indledt dialog med Miljøstyrelsen om en for-

længelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

./. KL indgik den 1. marts 2011 husdyraftale 2 med den daværende miljø-

minister. Aftalen er vedlagt. I aftalen blev der afsat en pulje på 5 mio. 

kroner, som kommunerne kunne søge tilskud fra, i forbindelse med de-

res håndtering og afgørelse af de hjemviste husdyrsager. Med en tilskuds-

størrelse på kr. 15.000 pr. sag var der mulighed for tilskud til 333 sager. 

 

Siden har kommunerne, ifølge Miljøstyrelsen, fået udbetalt tilskud til be-

handling af 32 sager, hvilket ligger langt under det forventede på nuvæ-

rende tidspunkt. Årsagen skal imidlertid findes i en række omstændighe-

der, som er uden for kommunernes kontrol. Dels er sagerne blevet for-

sinket fra Natur- og Miljøklagenævnet, dels har en del sager afventet den 

principielle afgørelse i en konkret sag (Højbyvejsagen), og den efterføl-

gende konsekvensudmelding fra Miljøstyrelsen, og endelig er sagsbe-

handlingen hos kommunerne blevet forsinket af gentagne og længereva-

rende driftsproblemer i Miljøstyrelsens IT-system husdyrgodkendelse.dk. 

 

Kommunerne forventes at være fagligt rustede til at håndtere sagerne, 

men det må forventes, at behandlingen af puklen af hjemviste sager vil 

blive forsinket i forhold til den fastsatte frist den 1. marts 2012. 

 

Sekretariatet har i brev af 16. januar 2012 anmodet Miljøstyrelsen om at 

tage skridt til at fristen for tilskud forlænges. Det er endnu uvist, hvor-

vidt miljøministeren ønsker at forlænge fristen, og i givet fald på hvilke 

præmisser. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000227793
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I forbindelse med udløbet af den nuværende aftale vil der blive gennem-

ført en evaluering af forløbet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 

kommunerne er senest opgjort til ca. 9 måneder. 

 

 
Beslutning 

 

 

6.2. Ny klagereform på miljø- og planområdet 

SAG NR.: 000236057 cef 

 

Baggrund 

På miljø- og planområdet er det tanken, at en ny klagereform træder i 

kraft i foråret 2012. KL har, med forbehold for den politiske forelægge l-

se, den 5. januar 2012 afgivet høringssvar og heri er der givet udtryk for, 

at der både er positive og negative elementer. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

Som led i den nye klagereform, er det tidligere Naturklagenævn og det 

tidligere Miljøklagenævn slået sammen til ét nævn. Endvidere er der ind-

ført en række tiltag, der skal sikre, at sagsbehandlingen i det nye nævn ef-

fektiviseres. 

 

De væsentligste elementer i klagereformen er: 

• Alle nævnets sager skal indsendes via førsteinstansen, og det vil i langt 

de fleste tilfælde betyde kommunerne. Kommunen skal i den forbin-

delse afgive en udtalelse over sagen, kommunens udtalelse skal sendes 

til klageren, og kommunen skal sende alle nødvendige sagsakter med 

til nævnet 

• Kommunen skal inden klagen videresendes overveje om sagen skal 

genoptages 

• Kommunen kan optage forhandling med klageren, således en klagesag 

evt. afværges 

• Nævnet kan vælge alene at behandle de væsentligste klagepunkter 

• Nævnet må kun i sjældne tilfælde hjemvise sager til førsteinstansen og 

sker det, skal hjemvisningen følges af nøje anvisninger til førsteinstan-

sens behandling. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000236057
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KL er i høringssvaret positiv over for punkt 1 og 4, dog med et forslag 

om, at det bliver et krav, at det tydeligt fremgår af klagen, hvad der kla-

ges over. Ift. punkt 2 peger høringssvaret på, at der bør udarbejdes en 

vejledning, idet en genoptagelse kan være vanskelig at håndtere i sager, 

hvor der fx er flere parter.  

 

Ift. punkt 3 er der tale om en ”kan”-bestemmelse, så muligheden for en 

forhandling kan i visse situationer være hensigtsmæssig. Et obligatorisk 

krav ville have været særdeles problematisk, idet der herefter ville kunne 

sættes spørgsmålstegn ved forudsætningen om, at myndigheder træffer 

korrekte afgørelser.  

 

KL har endnu ikke afgivet økonomisk høringssvar, men der er ingen 

tvivl om, at dele af forslagene vil belaste kommunerne, så samlet set bli-

ver der formentlig ikke tale om en effektivisering af det administrative 

system i sin helhed.  

 

 

Beslutning 
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7. Eventuelt 

7.1. Problemer med det nye IT system til behandling af 
husdyrgodkendelser 

 

./. H.C. Østerby ønsker at drøfte emnet ”Problemer med det nye IT system 

til behandling af husdyrgodkendelser” med udvalgets medlemmer.  

 

 

 

 


