
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt  

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og  

beslutninger 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

Udvalgets medlemmer godkendte referatet. 
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2. Siden sidst 

Martin Damm orienterede om, at der i Finansministeriets oplæg til ind-

hold i økonomiaftale indgår et oplæg om, at kommunerne kan spare 430 

mio. kr. på ændret organisering af befordringsordningerne. Finansmini-

steriet ønsker at lave aftale om en model, hvor kommunerne tvinges til at 

indkøbe befordring gennem trafikselskaberne. KL arbejder for, at der ik-

ke indgås en aftale om dette på nuværende tidspunkt, men at det i stedet 

aftales, at der laves en analyse, at hvordan dette skal se ud og hvor meget 

der reelt er at spare. Martin Damm mindede om at begrundelsen for det-

te bl.a. er, at nogle kommuner allerede har lavet omlægninger, så de kan 

ikke effektivisere igen og at der er eksempler på, at Trafikselskabet ikke 

kan levere den billigste løsning. Derfor må det vurderes om der nødven-

digvis skal anvises en bestemt vej til at hente besparelsen. 

 

På sidste møde i udvalget blev Miljøministeren forslag til tvungen op-

sætning af rottespærrer ved offentlige institutioner mv. drøftet. Der har 

siden været et møde mellem Miljøministeren og KL, hvor denne sag blev 

drøftet. Bestemmelserne om rottespærrer er nu lempet.  

 

Til slut orienterede Martin Damm om, at sekretariatet arbejder for, at 

Politisk Forum 2013 kan holdes i eller ved Næstved.  

 

2.1.  Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 

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

sesmøde den 24. maj 2012. 

 

Foreløbige punkter til en ny aftale om vindmøller mellem KL og 

miljøministeren 

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder videre med et udkast til aftale 

mellem KL, miljøministeren og klima-, energi- og bygningsministeren 

med følgende hovedindhold: 

• Aftaleperioden er den 1. januar 2012 til 31. december 2018 så kom-

munerne med udgangen af dec. 2018 har kommuneplanlagt for vind-

møller for x-antal MW med realisering indenfor kommunegrupper 

(KKR) 

• Der etableres en opkøbspulje, så kommunerne allerede på kommune-

planlægningstidspunktet har mulighed for at opkøbe ejendomme for 

at skabe plads til flere vindmøller og en forhøjelse af Grøn Ordning      

• Vindmøllesekretariatet skal forsat virke for kommunernes planlægning 

indtil udgangen af 2015 
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• Staten forpligter sig til at udarbejde landsdækkende information her-

om, som kommunerne også kan anvende i relation til planlægnings-

processen 

Såfremt der indføres afgørende nye eller ændrede forudsætninger for 

kommunernes vindmølleplanlægning, herunder hvis nogle af initiat iverne 

til nye planlægningsværktøjer ikke imødekommes, revurderes aftale-

grundlaget. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, med følgende ændrin-

ger og tilføjelser: 

• I første dot slettes ”med realisering indenfor kommunegrupper 

(KKR)” 

• I tredje dot ændres ”2015” til ”2018” 

• Ny dot tilføjes: ” Flere redskaber til kommunerne er en afgørende 

forudsætning for at finde plads til flere vindmøller, og for at det er 

muligt at udvide antallet af vindmøller på land i det omfang, som re-

geringen lægger op til.” 

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med Teknik- og Miljø-

udvalgets bemærkninger. 

 

Digitalisering af virksomhedsområdet  

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder for  

• etablering af digitale løsninger, der understøtter arbejdet med miljø-

godkendelser og tilsyn, men samtidig sikrer, at det er kommunerne, 

der tilrettelægger det konkrete arbejde med godkendelse og tilsyn af 

en virksomhed efter de behov, som kommunen finder relevant i det 

enkelte tilfælde 

• at der er særlig fokus på brugervenlige løsninger for virksomhederne, 

da det er afgørende for den gode dialog med kommunen 

• at markere i de konkrete løsninger, at dialog med virksomhederne om 

miljøgodkendelser mv. er afgørende for levering af god service og 

forsat er en central del af kommunernes arbejde med virksomheds-

området 

• at tage det forbehold, at opbakning til digitaliseringsprojektet afhæn-

ger af resultaterne af analysen af behov for disse løsninger 

• og at en løsning skal holde sig inden for anbefalingerne fra Virksom-

hedsudvalg II, som der har været bred enighed om, herunder fra re-

præsentanterne fra de organisationer, der har repræsenteret virksom-

hederne i udvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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3. Temadrøftelser 

3.1. Natur- og landbrugskommissionen 

SAG.NR.:000232802 nat 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter fordele og ulemper ved den fremlagte 

model, som kan indgå i KL’s videre arbejde i forbindelse med Natur- og 

Landbrugskommissionen.  

 

Beslutning 

Teknik- og miljøudvalget fandt, at KL fortsat skal støtte en model, hvor 

landbrugsreguleringen ændres, så areal og anlæg miljøgodkendes hver for 

sig. Og at det også er denne model KL skal gøre natur- og landbrugs-

kommissionen opmærksom på. 

 

3.2. Kommunernes rolle i omstillingen til et fossilfrit 
Danmark 

SAG NR.: 000241975 - brh    

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, om man kommunalt bør have større 

indflydelse på, hvordan energisystemet skal udvikle sig lokalt. Det vil sige 

om kommunerne kan spille en rolle i forhold til dels borgerne, dels de 

små og mellemstore virksomheder.  

 

Det drejer sig blandt andet om:  

• At få borgere med egne gas- eller oliefyr til at investere i anlæg baseret 

på vedvarende energi, fx jordvarme eller solceller 

• At få private boligejere til at investere i energirenovering 

• At få små og mellemstore virksomheder, som ligger i individuelt for-

synede områder, til at investere i anlæg baseret på vedvarende energi 

• At få små og mellemstore virksomheder til at investere i energireno-

vering. 

 

I givet fald skal sagen rejses på normal måde overfor Regeringen og Fol-

ketinget, så kommunerne kan få økonomisk kompensation for de nye 

opgaver. 

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235246
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000241975
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede forskellige vinkler på kommunernes 

rolle. Udvalget var enig om, at der fra kommunal side ikke skal skelnes 

mellem små – og mellemstore virksomheder – og store virksomheder, 

men blot tales om virksomheder. Udvalget fandt at kommunerne skal 

spille en rolle ift. omstillingen til et fossilfrit Danmark i to spor. I det ene 

spor har kommunerne en rolle ift. reduktion af forbruget. Her bør 

kommunerne lave energirådgivning som en del af en erhvervsstrategi. 

Idet andet spor skal kommunerne via lokal strategisk energiplanlægning 

være med til at planlægge og anvise hvor energien skal komme fra. 
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5. Behandlingssager 

5.1. Klimatilpasning i tværkommunalt perspektiv 

SAG.NR.:000232802 mcn 

 

Indstilling 

At udvalget drøfter  

• hvad der skal til for at kommunerne kan koble vækstdagsordenen til 

klimatilpasning 

• mulige tværkommunale organiseringsformer på klimatilpasningsom-

rådet. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.2. Rapport til godkendelse om helikopterlandingsplad-
ser til sygehuse 

SAG NR.: 000239701 cef 

 

Indstilling 

Det indstilles, at rapporten godkendes i sin helhed under forudsætning 

af, at staten udarbejder nye vejledende støjgrænser for hospitalsrelateret 

helikopterflyvninger. 

 

Endvidere indstilles det, at KL tilkendegiver, at kommunerne gerne 

medvirker til at fremme myndighedsbehandlingen i relation til etablering 

af nye helikopterlandingspladser til sygehuse, men at dette må ske ud fra 

almindelige forudsætninger om økonomisk kompensation herfor. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.3. Udkast til vindmølleaftale til godkendelse 

SAG NR.: 000240694 cef 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL på grundlag af de anførte prioriteringer søger at 

forhandle en aftale om vindmølleplanlægning på plads med miljøministe-

ren. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232802
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239701
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240694
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.4. Ændrede udlejningspriser på kommunale kolonihaver  

SAG NR.: 000238884 cef 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget bakker op om model 2, som indebærer det 

største råderum for kommunerne til at fastsætte den fremtidige leje ko-

lonihaver.  

 

Det indstilles endvidere, at KL udtrykkeligt tilkendegiver, at model 2 an-

befales under forudsætning af, at der er tale om et reelt politisk råderum 

for kommunerne til at fastsætte lejeniveauet, hvilket indebærer, at der 

kan være stor variation kommunerne imellem ift. lejeniveauet. 

 

Endelig indstilles det, at udvalget tager udtrykkelig stilling til, hvorvidt 

kommunerne i model 2 og 3 skal kunne udleje til haveforeninger, hvori 

der er medlemmer, som ikke er bosiddende i kommunen.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen og indstiller videre, at 

kommunerne skal kunne udleje til haveforeninger, med medlemmer der 

ikke er bosiddende i kommunen. 

 

5.5. Byggesagsgebyr – og forenklingsinitiativer i forhold 
til byggelovgivningen 

SAG NR.: 000242037 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL’s sekretariat i arbejdsgruppen arbejder for følgende: 

• At Energistyrelsen forpligter sig til, at offentliggørelse af sagsbehand-

lingstider fremadrettet skal indeholde opgørelse af den reelle sagsbe-

handlingstid – fra sagen er fyldestgørende til den er færdigbehandlet, 

og at kommunerne i BBR bliver forpligtet til at indføre tidspunktet 

for fyldestgørende ansøgning 

• At der arbejdes for, at endelig beslutning om omlægning af gebyr-

strukturen afventer flere erfaringer fra de kommuner, der allerede har 

truffet politisk beslutning om at lægge gebyret om til at være timeba-

seret 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238884
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000242037
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• At der arbejdes for at fjerne gebyret for at se egne sagsakter i tinglys-

ning.dk.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.6. Kommunale opgaver i forlængelse af lov om randzo-
ner 

SAG NR.: 000241750 esg 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for en information, hvorefter kommunerne 

påtager sig at fortælle, hvad et vandløb er, men hvor kommunerne ikke 

forpligtes til at besigtige konkrete vandløb. 

 

Beslutning 

På grund af udviklingen på området ændrede Sekretariatet indstillingen 

ift. til udsendte indstilling. Den behandlede indstilling var således:  

 

”Det indstilles, at KL beder Fødevareministeren om at sikre en afklaring 

af ansvar og opgaver omkring randzonerne, herunder de kommunale op-

gaver og de kommunale omkostninger hertil.”  

 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

 

5.7. Problemer med EU direktiv om offentlige indkøb - 
affaldsforbrænding 

SAG NR.: 000220661 esg 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL bakker op om det forslag til ændring af direktivet, 

som Vestforbrænding har udformet. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000241750
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000220661
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Klimatilpasning 

SAG NR.: 000232802 mcn 

 

Indstilling 

Det indstilles, at det tages til efterretning, at arbejdet med nye regler til 

støtte for finansiering af klimatilpasning trækker ud, og at KL søger sa-

gen inddraget i de økonomiske forhandlinger for at fremme sagen. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.2. Godkendelse af rapport fra arbejdsgruppe om fremti-
dens vindmølleplanlægning 

SAG NR.: 000230157 cef 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL tilslutter sig rapporten, hvis hovedkonklusioner er 

gengivet nedenfor.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232802
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000230157
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7. Eventuelt 

 


