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1. Godkendelse af referat 

Referat af KL’s Teknik og Miljøudvalgets høring af den 6. september 

2012 vedlægges 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 20. september 2012. 

 

Høring: Prislofter og maksimalpriser for fjernvarme 

Indstilling – Det indstilles, at KL i sit høringssvar påpeger: 

• At den nye bekendtgørelse efter KL’s vurdering vil få stor betydning 

for anlæg til forbrænding af affald, og at konsekvenserne vil variere 

væsentligt fra anlæg til anlæg, 

• At disse konsekvenser slet ikke er belyst, og 

• At disse konsekvenser må belyses, herunder hvordan reglerne rammer 

de forskellige anlæg, og om de nye regler vil føre til egentlige luknin-

ger af anlæg, før man tager stilling til, om reglerne er hensigtsmæssige, 

og hvordan man i givet fald kan hjælpe de anlæg, der kommer i 

klemme. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

Beslutning – Bestyrelsen - De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

tiltrådte indstillingen.  

 

Høring: Klimatilpasning i det åbne land 

Indstilling – Det indstilles, at KL anbefaler Natur- og Landbrugskom-

missionen, at det undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt at kunne 

begrænse dræningsretten fra overflade arealer i det åbne land i forbindel-

se med større klimatilpasningsprojekter. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

Beslutning – Bestyrelsen - De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

tiltrådte indstillingen.  

 

Vand- og naturplanerne – implementering og anden plan-

generation  

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder for et ændret statsligt planpa-

radigme på dette område, hvor det nye paradigme er karakteriseret ved 

en meget mindre vægt på helt detaljerede angivelser af meget konkrete 

indsatser og i stedet en meget højere grad af mål- og rammestyring ka-

rakteriseret ved de i manchetten angivne forhold. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

Beslutning – Bestyrelsen - De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

tiltrådte indstillingen.  

 

 



Teknik- og Miljøudvalget  |  04-10-2012 

 SIDE  |  6 

Bindende spildevandsplaner 

Indstilling – Det indstilles, at sekretariatets bidrag til denne analyse ta-

ges til efterretning. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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3. Temadrøftelser 
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5. Behandlingssager 

5.1. Afrapportering fra arbejdsgruppen for effektiv bygge-
sagsbehandling 

SAG NR.: 000245455 akp 

 

Baggrund 

Regeringen besluttede i januar 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe om ef-

fektiv byggesagsbehandling. Af kommissoriet for arbejdsgruppen frem-

går, at regeringen finder behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, som 

skal se på effektivisering af byggesagsbehandlingen på baggrund af ud-

viklingen på området. Arbejdet er igangsat i tråd med regeringens gene-

relle målsætning om at skabe gode rammevilkår for danske virksomhe-

der.  

 

Indstilling 

Såfremt der ikke i dialog med regeringen opnås politisk forståelse for, at 

en ændring af modellen for gebyrer på byggesagsbehandling forudsætter 

indsamling af flere erfaringer fra de kommuner (jf. tidligere afgivne man-

dat fra udvalget), indstilles det, at udvalget tiltræder 

• at den nuværende model for gebyrer justeres, så opkrævning af bygge-

sagsgebyr på grundlag af m2 og m3 begrænses eller evt. fjernes 

• at KL fastholder, at en total ændring af gebyropkrævning kræver ind-

samling af flere erfaringer og herunder afklaring af, hvad den ændrede 

gebyrstruktur betyder for den kommunale økonomi. 

 

Sagsfremstilling  

./. I vedlagte bilag gengives anbefalinger fra arbejdsgruppen om effektiv 

byggesagsbehandling. Anbefalingerne ligger indenfor det politiske man-

dat, som KLs sekretariat har fået tidligere. 

 

Det forventes, at der bliver taget politisk stilling til afrapporteringen me-

dio/ultimo oktober. KL er sammen med arbejdsgruppens erhvervsre-

præsentanter inviteret til møde hos ministeren den 4. oktober 2012. Det 

udestående er spørgsmålet om hvorvidt, hvornår og i hvilken retning 

modellen for gebyropkrævning for byggesager skal ændres. 

 

I dag kan kommunerne indenfor fem gebyrkategorier selv bestemme, 

hvordan gebyropkrævningen skal ske, og i hvilket omfang skattefinansie-

ring evt. skal indgå indenfor de fem kategorier. Kommunerne kan vælge 

at fastlægge gebyrerne som faste beløb, beløb opgjort fx på basis af kva-

dratmeter eller kommunen kan vælge at tidsregistrere på den enkelte sag, 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245455
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og lade tidsregistreringen være afgørende for gebyrets størrelse. Der er 

med andre ord lagt op til høj grad af kommunalt råderum. 

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med fem forskellige grundmodeller for ge-

byrfastsættelse: 
• Nuværende model – dvs. mulighed for at opkræve faste takster, tak-

ster opgjort efter forskellige parametre som m2 og m3 eller efter tids-
forbrug 

• Maksimalgrænse 
• Fjernelse af muligheden for at opkræve efter m2/m3 og som pct. af 

byggeomkostningen 
• Kun mulighed for gebyr efter tidsforbrug 
• Fast gebyr. 

 

De fem modeller er i arbejdsgruppens afrapportering beskrevet som mo-

deller, der kan kombineres og sammensættes på forskellige måder og 

dermed føre til andre typer af modeller. 

 

Eftersom arbejdsgruppen ikke har kunnet nå til enighed om, hvordan en 

eventuel fremtidig gebyrmodel skal se ud, åbnes der nu for en politisk 

proces, hvor alle synspunkter kan komme til at indgå. 

 

Dansk Byggeri, der fører an i kritikken af de gældende gebyrregler finder 

det vigtigt, at gebyrerne står i rimeligt forhold til arbejdet med sagsbe-

handlingen, og at gebyrerne er forståelige og acceptable for ansøgerne.  

 

KLs sekretariat har i medfør af KL’s linje ikke afvist at se på nye geby r-

modeller, men har fundet, at de kortvarige erfaringer, der på nuværende 

tidspunkt er fra fem kommuner ikke er nok til at ændre model totalt. 

KLs sekretariat har videre henvist til, at der ikke er noget til hinder for, 

at det Dansk Byggeris ønsker om timebaserede gebyrer kan indføres der, 

hvor kommuner i dialog med erhvervslivet finder frem til, at det er den 

bedste løsning for den enkelte kommune. Det åbner lovgivningen allere-

de mulighed for i dag. 

 

Erhvervsorganisationerne i arbejdsgruppen har peget på, at en kilde til 

problemer er, at en række kommuner opkræver byggesagsgebyr ved 

hjælp af en kvadrat- eller kubikmeterpris, der ikke siger noget om kom-

pleksiteten af sagsbehandlingen. Dansk Byggeri nævner jævnligt i deres 

kommunikation, at tilladelse til at bygge en 5.000 m2 fabrikshal i Fre-

densborg koster over en mio. kroner i gebyr, hvor andre kommuner op-

kræver et fast gebyr på få tusinde kroner for samme type byggeri.  
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Dansk Byggeri foreslår videre, at kommunerne forpligtes til at synliggøre 

den medgåede tid til den enkelte sag i byggesagsbehandlingen og at lade 

gebyrerne afspejle medgået tid. Det er KLs sekretariats opfattelse, at 

Dansk Byggeri er indstillet på at udsætte dette krav til der er mere do-

kumentation – mod at m2- og m3-opkrævningerne bliver justeret eller 

evt. fjernet, så der på den korte bane opnås større proportionalitet imel-

lem medgået tid og gebyr. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

5.2. Ny biogas taskforce  

SAG NR.: 000232805 bem 

 

Baggrund 

Energistyrelsen har i forlængelse af energiforliget nedsat en biogas task-

force, der skal sikre den i forliget forudsatte biogasudbygning frem mod 

2020. KL er repræsenteret i den tilknyttede aktørgruppe. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL inddrager følgende synspunkter i biogas taskforcen; 

• At det bliver staten, der får til opgave at udstede garantier til nye bio-

gasanlæg og ikke kommunerne  

• At der gennemføres fuld-skala forsøg med henblik på, at de gode tek-

nologiske løsninger for biogasanlæg bliver klarlagt 

• At det fortsat sikres, at kommunerne har de nødvendige planredska-

ber til placering af biogasanlæg ifm. kommuneplanlægningen.  

 

Sagsfremstilling  

./. Den nye biogas taskforce har hovedfokus på den konkrete indpasning af 

den nye biogasproduktion i energiforsyningen, herunder anvendelsen af 

gassen, den hertil nødvendige infrastruktur og aftaleforhold. 

 

Målet er at sikre effektiv og hensigtsmæssig indpasning af biogas i ener-

giforsyningen, så det er i overensstemmelse med politiske mål og sigte-

linjer; bl.a. at op til halvdelen af husdyrgødningen skal bioforgasses i 

2020. Arbejdet skal favne både de konkrete projekters aktuelle udfor-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
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dringer og biogassens rolle som fleksibel og regulérbar VE-form på læn-

gere sigt.  

 

Det første møde i aktørgruppen har vist, at der fra flere sider er et ønske 

om at undersøge behovet for en koordineret planlægning af biogasanlæg 

på tværs af landet.   

 

Taskforcens arbejde løber fra 2012 til 2015. Ultimo 2013 afleveres en 

rapport, der behandler og evt. anbefaler nye lovinitiativer, som anses for 

nødvendige for effektiv og hensigtsmæssig indpasning af biogas i energi-

forsyningen. 

 

Som beskrevet i manchetten om landbrugets klimaindsats vil det være re-

levant at inddrage følgende problemstillinger i biotaskforcens arbejde:  

• En meget stor del af landbrugets udledning af drivhuskasser kommer 

fra gødningshåndtering, og der er et stort reduktionspotentiale ved at 

oprette biogasanlæg. Det kommunale ansvar for at placere biogasan-

læg bliver en udfordring, som mange kommuner kommer til at stå 

overfor  

• Som det ser ud nu, har flere forsyningsselskabers involvering i nye 

biogasanlæg ikke været en økonomisk fordel. Der er behov for, at de 

teknologiske barrierer nedbrydes hurtigst muligt, så der ikke sker fejl-

investeringer. En løsning kan være at gennemføre fuld-skala forsøg 

med henblik på, at de gode løsninger kommer frem 

• I dag er det kommunerne, som skal stille kommunegaranti ved god-

kendelsen af nye biogasanlæg. KL har tidligere talt for, at staten bør 

stille garantien, idet biogas er et så nyt og usikkert forretningsområde. 

 

 

 
 

 

Beslutning 
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5.3. Administrationen af landbrugsloven centraliseres  
SAG NR.: 000232805 bem 

 

Baggrund 

./. NaturErhvervstyrelsen ønsker at nedlægge jordbrugskommissionerne 

som følge af krav om besparelser i statsadministrationen. Landbrugslo-

vens regler skal herefter administreres af NaturErhvervstyrelsen. Det vil 

dog være en fordel, hvis Landbrugsloven i stedet administreres i kom-

munerne. Den planlagte ændring medfører endvidere, at opgaven med 

jordbrugsanalyserne sandsynligvis pålægges kommunerne, uden at der ti l-

syneladende er lagt op til økonomisk kompensation. 

  

Indstilling 

Det indstilles at KL arbejder for, 

• At den fortsatte administration af landbrugsloven bør ligge i kommu-

nerne og ikke i centraladministrationen, og 

• At opgavedelingen mellem kommunerne og Fødevareministeriet ved-

rørende jordbrugsanalyserne skal beskrives nærmere, og at der på 

baggrund heraf indledes en økonomisk forhandling om en samlet løs-

ning hvad angår opgaveløsning og opgavefordeling på dette område. 

 

Sagsfremstilling  

Sekretariatet anerkender argumenterne for nedlæggelsen af jordbrugs-

kommissionerne, men mener, at den fortsatte administration af land-

brugsloven bør ligge i kommunerne. 

 

Der skete en kraftig liberalisering af landbrugsloven i 2010. Den regule-

rer dog stadig forhold om bl.a. bopælspligt, at der skal være en passende 

beboelsesbygning, adkomst, om oprettelse af nye selvstændige land-

brugsejendomme, samt fortrinsstilling til suppleringsjord. 

 

Sekretariatet vurderer, at kommunerne har de bedste forudsætninger for 

at løse disse opgaver, idet de i forvejen har alle de oplysninger, der skal 

bruges i sagsbehandlingen (alle de kommunale registre som BBR, CPR 

mm., kort-grundlag, lokalt kendskab). Kommunerne kommer i forvejen 

på de fleste landbrugsejendomme i kommunen i forbindelse med miljø-

tilsyn.  

 

Det vil desuden være en stor fordel, hvis kommunerne både har admini-

strationen af landbrugsloven og landzonebestemmelserne, da de to ofte 

har indflydelse på hinanden (f.eks. i forhold til hele bolig- og beboelses-

spørgsmål). 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
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Der knytter sig en særlig problemstilling til jordbrugsanalyserne. Jord-

brugsanalyser er et vigtigt redskab i kommunernes planarbejde. Jord-

brugsanalyserne giver viden og grundlag for de krævede udpegninger af 

de særligt værdifulde landbrugsområder samt lokalisering af arealer til 

biogasanlæg og store husdyrbrug. Analyserne bidrager eksempelvis med 

viden om husdyrtæthed, husdyrgrundlag og gylleproduktion.  

 

Arbejdet med jordbrugsanalyserne har hidtil været tilrettelagt således, at 

det er Statsforvaltningen, der udarbejder analyserne assisteret af en 

kommunal følgegruppe. Kommunerne kan i samarbejde med landbrugs-

erhvervet inddrage den lokale viden og se på evt. behov for at supplere 

datagrundlaget og en efterfølgende fremskrivning og tilpasning i forhold 

til de lokale faktorer. 

 

Af udkast til lovforslag fremgår det ikke tydeligt, hvilken rolle kommu-

nerne er tiltænkt i den nye struktur. Dog konstateres det, at kommunerne 

ikke pålægges opgaver i forhold til de opgaver, kommunerne skal vareta-

ge vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov. 

 

Det kan undre, hvordan en statslig besparelse på ca. 6 millioner kroner 

kan være udgiftsneutral for kommunerne, idet der ikke ændres tilsvaren-

de i opgavens omfang eller krav til udførelse.  

 

Det er derfor sekretariatets vurdering, at denne ændring vil medføre, at 

kommunerne skal yde en større arbejdsindsats end hidtil. Hvor meget 

større opgaven bliver, beror på en nærmere uddybning af, hvordan de 

fremtidige jordbrugsanalyser skal tilvejebringes, herunder i hvilket om-

fang staten stiller de nødvendige data til rådighed, og i hvilken form de 

bliver tilgængelige. 

 

 
 

Beslutning 
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5.4. Lokal organisering af trafiksikkerhed 

SAG NR.: 000234224 nis 

 

Baggrund 

Vejdirektoratet stoppede i februar 2012 arbejdet med at koordinere den 

lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, vejdirektorat og politi. Der ef-

terlyses i kommunerne nu en ny model for, hvordan det lokale samarbej-

de mellem myndighederne skal foregå. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL laver et udspil om en lokal organisering, hvor polit i-

et overtager den lokale koordinering mellem politi, Vejdirektorat og 

kommuner om vejtekniske forhold og lokale kampagner, og hvor Rådet 

for Sikker Trafik sekretariatsbetjener kampagneindsatsen, herunder un-

derstøtter kommunale kampagner, videndeling og netværk mellem aktø-

rerne.  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med kommunalreformen overtog staten en del af amtsveje-

ne og samtidig fik Vejdirektoratets vejcentre til opgave at koordinere det 

lokale myndigheds- og kampagnearbejde i relation til trafiksikkerhed. 

 

Vejdirektoratet har i februar 2012 valgt at nedlægge dette arbejde i for-

bindelse med en større besparelse og omstrukturering. Dette har efter-

ladt et tomrum og resulteret i en række henvendelser fra kommunerne til 

KL.  

 

Kommunerne efterlyser en ny og mere smidig model, end de nu nedlagte 

færdselssikkerhedsudvalg. Ønskerne er en model, der sikrer både den 

vejtekniske og den adfærdspåvirkende indsats koordineret lokalt og nati-

onalt, samtidig med at der opnås synergi i arbejdet med kampagner mel-

lem de enkelte kommuner.  

 

Der er tvivl, om Vejdirektoratet kan spare opgaven væk, men realiteten 

er, at medarbejderne er fyret og udvalgene nedlagt.  

 

KL har afholdt et møde med deltagelse af en række kommuner, polit iet, 

Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. Konklusionen var, at det er 

vigtigt, at der snart kommer gang i det lokale samarbejde igen.  

 

Sekretariatet arbejder derfor på en model ud fra en række principper: 

Der skal være fokus på forebyggelse, der skal være sammenhæng mellem 

præventivt arbejde og kontrol, og indsatsen skal være målrettet aktuelle 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000234224
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problemer ud fra hændelser, dokumentation og viden om effekt. Samar-

bejdet skal være dynamisk og handlingsorienteret. Der skal tænkes i digi-

tal understøttet videndeling og koordinering. Der skal tænkes i emner og 

fælles problemstillinger på tværs af landet. 

 

Der er et udbredt ønske om et centralt videncenter, som kan formidle ny 

viden til aktørerne. Opgaven kunne varetages af Rådet for Sikker Trafik. 

 

Forslag til modelramme 

Der er mange mulige geografiske afgrænsninger – KKR, landsdele osv. 

En model kan være at knytte den geografiske afgrænsning til politikredse. 

Der er pt. 12 politikredse. Dette ville give en naturlig afgrænsning for de 

parter, der skal samarbejde.  

 

Den lokale politiske dialog med politiet vil kunne varetages på eksiste-

rende kredsmøder mellem politimestre og borgmestre. 

 

Koordinering af kampagner, herunder digital understøttelse af netværk 

og emnebaserede tværgående indsatser vil kunne forestås af Rådet for 

Sikker Trafik. Tværgående emner kunne være fokus på socialt belastede 

områder, virksomheder eller skoler. 

 

Den nationale koordinering vil være begrænset, men vil skulle ske mel-

lem KL, Rigspolitiet og Rådet for sikker Trafik. 

 

Udspillet kræver ny finansiering af sekretariatsbetjening i politiet og den 

koordinerende rolle i Rådet for Sikker Trafik. Regeringens trafikpakke på 

300 mil. kræver også en del lokal koordinering, og sekretariatet anbefaler, 

at KL søger indflydelse på forhandlingerne, så der afsættes midler til den 

beskrevne løsning. 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 



Teknik- og Miljøudvalget  |  04-10-2012 

 SIDE  |  16 

5.5. Omstilling til VE i den kollektive og individuelle for-
syning 

SAG NR.: 000244765 - brh 

 

Baggrund 

Både den kollektive og den individuelle forsyning skal omstilles til ved-

varende energi (VE), hvis vi skal nå regeringens mål om et fossilfrit sam-

fund i 2050. Mange kommuner laver frivilligt planer for den omstilling, 

men de kan ad frivillighedens vej ikke nå helt ud over rampen. Kommu-

nen er som varmeplanmyndighed begrænset til at se til, når energiselska-

berne suboptimerer – og borgerne i de individuelt forsynede områder er 

overladt til leverandørers rådgivning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i det videre arbejde med at sikre hensigtsmæssige 

rammer for den lokale energiplanlægning på peger at 

• kommunerne i dag har for begrænsede muligheder i forhold til omsti l-

lingen til et fossilfrit samfund, da kommunerne ikke har nogen befø-

jelser til at fremme vedvarende energi i de individuelt forsynede om-

råder og 

• at det derfor vil være fornuftigt, hvis kommunerne får mulighed for at 

afvise projekter, som ikke spiller sammen med et fremtidigt fleksibelt 

energisystem. 

 

Sagsfremstilling  

KL har gennem de sidste fire år arbejdet for, at strategisk energiplanlæg-

ning skal være en kommunal opgave. Med energiforliget fra marts 2012, 

hvor der er afsat 19 mio. kr. til partnerskaber om strategisk energiplan-

lægning stod det klar, at regeringen ikke vil gøre energiplanlægning til en 

kommunal opgave lige nu. 

 

Samtidig kommer der udmeldinger fra klima-, energi- og bygningsmini-

ster om, at vi ikke når i mål med omstillingen til vedvarende energi uden 

en national, strategisk energiplanlægning, der skal skabe rammer for 

marked og kommuner. Spørgsmålet er fortsat hvilken rolle ministeren til-

tænker kommunerne.  

 

Når mange kommuner alligevel er godt i gang med at lave strategisk 

energiplanlægning er det blandt andet fordi de har set et lokalt vækst-

potentiale i opgaven. Det drejer sig med andre ord både om, at få ren, 

grøn energi lokalt – og om at skaffe lokale arbejdspladser.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244765
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Kommuner kan kun projektgodkende 

Som varmeplanmyndighed kan kommunen godt anmode forsyningssel-

skaberne om at udarbejde projekter, som fremmer udbredelsen af VE. 

Kommunen kan imidlertid ikke afvise projekter, som spænder ben for en 

samlet plan for omstillingen til VE, hvis projektet isoleret set har en 

sund samfundsøkonomi. Hermed er der risiko for, at energiselskaberne 

ind imellem suboptimerer.  

 

Hvis strategisk energiplanlægning ikke skal være en kommunal opgave, 

har kommunerne brug for andre redskaber til at sikre en sammenhæn-

gende lokal, energiplanlægning.  

 

Det kunne f.eks. være mulighed for at stille krav til, at nye projekter fra 

energiselskaberne skal bygge på fleksible løsninger, som kan spille sam-

men med det fremtidige, fleksible energisystem og som samtidig sikrer, 

at der koordineres over kommunegrænserne. 

 

Private boligejere med individuel forsyning 

En stor del af de danske boliger er forsynet med varme fra egne olie- el-

ler gasfyr. Kommunerne mangler beføjelser til at styre den individuelle 

opvarmningsform i det åbne land, fx ved at kunne påbyde skift fra olie til 

varmepumper. Kommunerne kan i dag lave frivillig energiplanlægning i 

de enkelte områder, men har ingen egentlige beføjelser.  

 

KL har længe talt for, at hvis kommunerne skal lave en samlet strategisk 

energiplanlægning for alle kommunens borgere og virksomheder – så har 

kommunen også behov for beføjelser overfor varmeforbrugerne i de in-

dividuelt forsynede områder. 

 

Beslutning 

 

 

5.6. Klimalov: Landbrugets klimaindsats 

SAG NR.: 000244615 - brh  

 

Baggrund 

Denne manchet er en del af det samlede KL mandat vedrørende regerin-

gens kommende klimalov. Regeringen er undervejs med en klimalov med 

mål for reduktion af drivhusgasser, der ikke er omfattet af EU’s  kvotesy-

stem. Klimaloven omfatter landbruges udledning af drivhusgasser fra 

husdyrene og landbrugets energiforbrug i produktionen. KL har tidligere 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
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talt for, at kommunerne kan spille en rolle i forhold til ønsket om at 

sænke landbrugets udledning af drivhusgasser.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for, at kommunerne i forbindelse med mi l-

jøtilsynet hos landmændene bør tillægges en rolle til fremme af energibe-

sparelser i landbrugets produktion. 

 

Sagsfremstilling  

Det er regeringens mål, at Danmarks udspil af drivhusgasser i 2020 redu-

ceres med 40 procent i forhold til 1990. I energiforliget fra marts 2012 

har regeringen og forligsparterne fundet de første 34 procent af redukti-

onerne. Klimaplanen skal redegøre for, hvorfra de resterende seks pro-

cent skal komme. Målene i klimaplanen bliver efterfølgende skrevet ind i 

en klimalov. 

 

Kommunerne har i dag ingen mulighed for at regulere landbrugets ud-

ledning af drivhusgasser fra hverken produktionen eller fra husdyrene. 

Selvom langt den største del af udledningen kommer fra husdyrene, er 

det i forbindelse med reduktionen af energiforbruget, at sekretariatet 

vurderer, at kommunerne kan spille en væsentlig rolle. 

 

Landbrugets energiforbrug (CO2-udledning) 

Kommunerne er allerede i dialog med landbruget i forbindelse med hus-

dyrgodkendelser. Idet kommunerne allerede har kontakten til landbruget, 

vil det være oplagt, at det er kommunerne, som fører tilsyn med eventu-

elle nationale krav til landmændene om reduktion af deres energiforbrug. 

 

En sådan kommunal rolle skal selvfølgelig defineres nærmere, men så-

fremt arbejdet med BAT-byggeblade (Best Available Tecnology) på et 

tidspunkt resulterer i et godt og overskueligt værktøj, er det oplagt at 

lægge dette til grund for en tilsynsopgave. 

 

En anden løsning kunne være et CO2-kvotesystem for landmændene. 

 

Drivhusgasser fra husdyrproduktionen 

En meget stor del af landbrugets udledning af drivhusgasser kommer fra 

gødningshåndtering, og der er et stort reduktionspotentiale ved at opret-

te biogasanlæg. Det kommunale ansvar for at placere biogasanlæg bliver 

en udfordring, som mange kommuner kommer til at stå overfor.  

 

Som det ser ud nu, har flere forsyningsselskabers involvering i nye bio-

gasanlæg ikke været en økonomisk fordel. Der er behov for, at de tekno-
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logiske barrierer nedbrydes hurtigst muligt, så der ikke sker fejlinveste-

ringer. En løsning kan være at gennemføre fuld-skala forsøg med henblik 

på, at de gode løsninger kommer frem. 

 

I dag er det kommunerne, som skal stille kommunegaranti ved godken-

delsen af nye biogasanlæg. KL har tidligere talt for, at idet biogas er et så 

nyt og usikkert forretningsområde, bør der være tale om en statsgaranti i 

stedet jævnfør dagsordenpunkt 5.2. 

 

Regeringen har nedsat en uafhængig Natur- og Landbrugskommission, 

der blandt andet skal komme med forslag til, hvordan landbruget kan re-

ducere udledningen af drivhusgasser. Kommissionen har som mål at 

komme med anbefalinger til virkemidler og initiativer, som skal sikre et 

økonomisk og bæredygtigt landbrugserhverv. KL vil bære kommunernes 

holdning til, hvordan landbruget skal reducere udledningen af drivhus-

gasser, ind i dette arbejde. 

 

Regeringen har ligeledes nedsat en ny biogas taskforce, der skal sikre 

biogasudbygningen frem til 2020. KL vil bære problemstillinger knyttet 

til biogassen ind i dette arbejde 

 

Beslutning 

 

 

5.7. Klimalov: Virksomhedernes klimaindsats 

SAG NR.: 000244615 - brh 

 

Baggrund 

Denne manchet er en del af det samlede KL mandat vedrørende regerin-

gens kommende klimalov. Regeringen er undervejs med en klimalov med 

mål for reduktion af drivhusgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesy-

stem. Klimaloven omfatter blandt andet den mindre energitunge indu-

stri. Med nedlæggelsen det statslige rådgivningscenter, GO’ Energi, er de 

små- og mellemstore virksomheder overladt til energiselskabernes råd-

givning. KL modtager meldinger fra kommunerne om, at energiselska-

berne ikke løfter denne opgave tilstrækkeligt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i relation til klimaloven arbejder for 

• at kommunerne i forbindelse med deres tilsyn kan spille en rolle med 

fremme af energibesparelser i mindre energitunge virksomheder, 
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• at der skal ses på rammerne for den energirådgivning, som de små- og 

mellemstore virksomheder bliver mødt med 

• at det skal afklares, om det fremover bør være en kommunal opgave 

at facilitere kontakt mellem virksomheder, og energirådgivere og se l-

skaber.  

 

Sagsfremstilling  

Potentialet for energibesparelser i de små– og mellemstore virksomheder 

er samlet set større end de besparelser, der er at finde i de store virk-

somheder. Ikke desto mindre er det i de store virksomheder, at energi-

selskaberne primært henter de kWh-besparelser, som de er forpligtet til. 

 

Det statslige rådgivningscenter Go’ Energi har tidligere løftet opgaven 

med at rådgive kommunerne om deres indsats overfor deres virksomhe-

der. Spørgsmålet er, om energiselskaberne fremover vil løfte opgaven 

med at finde energibesparelser i de små– og mellemstore virksomheder.  

 

Mange kommuner er meget aktive på dette område – og har i arbejdet 

med at skabe lokal, grøn vækst fokus på, at hjælpe deres virksomheder 

med at mindske deres energiforbrug. 

 

Projektet ”Carbon 20” er et eksempel på dette. Her udvikler syv kom-

muner metoder til dialog med virksomheder om energiforbrug. I det tre-

årige projekt ”Carbon 20” vil kommunerne indgå partnerskab med i alt 

100 virksomheder, der forpligter sig til at reducere deres CO2-udledning 

med 20 %.  

 

Der skal fra centralt hold træffes en beslutning om, hvem der bedst mu-

ligt tager hånd om den informations- og rådgivningsopgave. Kommu-

nerne har allerede dialogen med virksomheder – og det vil i mange til-

fælde være oplagt, at kommunerne udvider deres dialog til at omfatte 

gennemførelse af energibesparelser.  

 

Beslutning 

 

 

5.8. Klimalov: Energibesparelser i private boliger 

SAG NR.: 000244615 - brh 

 

Baggrund 

Denne manchet er en del af det samlede KL mandat vedrørende regerin-

gens kommende klimalov. Regeringen er undervejs med en klimalov med 
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mål for reduktion af drivhusgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesy-

stem. Det handler blandt andet om, at borgerne skal spare på energien 

derhjemme. Mange kommuner ser i dag målet om at reducere energifor-

bruget i den private boligmasse, som en løftestang til at skabe flere, loka-

le arbejdspladser.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i relation til klimaloven arbejder for: 

• at kommunerne kan være med til at sprede information til private bo-

ligejere om energirenovering og energirigtigt byggeri – og være med til 

at facilitere kontakt mellem borgere og energiaktører 

• at begrænsninger i kommunernes samarbejde med private parter fjer-

nes for at gøre det lettere at fremme den frivillige grønne omstilling i 

den private boligmasse. 

 

Sagsfremstilling  

Den private boligmasse 

Regeringen har netop igangsat et større arbejde om energirenovering af 

den samlede bygningsmasse. KL deltager i dette arbejde. Det er sekreta-

riatets vurdering, at opgaven med at sikre energibesparelser i den private 

boligmasse kræver en indsats på flere fronter.  

 

Det drejer sig om vejledning, formidling af gode eksempler og økonomi-

ske incitamenter udover en lavere energiregning. Kommunerne kan være 

med til at motivere borgerne til at yde en indsats – og der er også mange 

gode eksempler på dette, som med fordel skal formidles.  

 

Flere kommuner har gjort en indsats i forhold til at fremme lavere ener-

giforbrug i den private boligmasse. Udover informations- og kampagne-

aktiviteter er der kommuner, som igangsætter uddannelse af håndværkere 

i energirenovering. Middelfart Kommune har f.eks. lavet en ESCO light 

model, hvor både myndighed, rådgivning, håndværkere, den lokale for-

syning og den lokale bank er involveret. 

 

Kommunernes deltagelse handler dog her ikke kun om klimaet – men i 

høj grad også om kommunen som aktiv medspiller med det mål at skabe 

grøn, lokal vækst.  

 

Flere kommuner peger på, at lovgivningen bremser innovative løsninger 

med kommunal deltagelse, f.eks. må kommunerne ikke have bestem-

mende indflydelse i kommercielle virksomheder. Dette skel mellem hvad 

man må som kommune og som privat virksomhed, besværliggør og be-
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grænser 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 tilsvarende restriktioner. 

 

Beslutning 

 

 

5.9. Klimalov: Transport 

SAG NR.: 000237981 msn 

 

Baggrund 

Denne manchet er en del af det samlede KL mandat vedrørende regerin-

gens kommende klimalov. Regeringen er undervejs med en klimalov med 

mål for reduktion af drivhusgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesy-

stem. Klimaloven omfatter blandt andet transportområdet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i relation til klimaloven arbejder for  

• at staten melder klart ud om den bedste kobling mellem transport- og 

energisystemerne – altså hvilke drivmidler der skal satses på  

• at staten finansierer stor-skala forsøg med CO2-reducerende trans-

portløsninger, og 

• at kommunerne ikke får forrest med CO2-reducerende transportløs-

ninger, så længe der ikke fra statslig side er udarbejdet de fornødne 

incitamenter.  

 

Sagsfremstilling  

Med energiforliget, som blev indgået i foråret, kan der skæres 34 procent 

af det danske udslip af CO2 i 2020. Men det efterlader seks procent for 

at nå regeringens mål, og det skal hentes fra bl.a. transportområdet. Iføl-

ge Dansk Energi, som har udarbejdet en ny analyse, viser det sig, at vej-

transporten kan hente omtrent en tredjedel af de resterende seks pro-

centpoint. 

 

En statslig udmelding om koblingen mellem transport- og energisyste-

merne er afgørende for kommunernes mulighed for at lægge sig fast på, 

hvilke systemer der skal lægges til grund for de langsigtede løsninger. 

Herefter ved kommunerne hvilke systemer de skal investere i og udrulle. 

Den statslige udmelding skal afklare, om der skal satses på el eller gas i 

transportsektoren, eller om disse i fremtiden begge skal anvendes. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237981
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Kommunerne spiller allerede en rolle i reduktion af CO2-udledningen i 

deres egen vognpark. Det handler bl.a. om effektivisering af de kommu-

nale kørselsordninger, forsøg med grøn kørsel og mobilitetsplanlægning. 

Derfor vil det være en mulighed, i forhold til at skabe gode rammer for 

grøn transport, at kommunerne stiller sig til rådighed som ”laboratorier” 

for at afprøve løsninger gennem stor-skala forsøg. 

 

Såfremt kommunerne skal gå foran med at anvende grønne transportløs-

ninger, kræver dette en omlægning af skatte- og afgiftsstrukturen. Kom-

munernes indsats vil være begrænset, så længe det ikke står klart, om 

grønne transportinitiativer vil belaste kommunernes økonomi.  

 

Beslutning 

 

 

5.10. Kommuneplanlægning i Områder med Særlige Drik-
kevandsinteresser  
SAG NR.: 000232805npj/bem  

 

Baggrund 

Ved den seneste kommuneplan nedlagde staten i en række kommuner 

veto mod al form for byudvikling i OSD (Områder med Særlige Drikke-

vandsinteresser). Dette gav anledning til kritik fra de berørte kommuner 

./. samt fra KL. Nu er Naturstyrelsen (NST) ved at færdiggøre en ny statslig 

udmelding vedr. vandplanernes konsekvenser for fremtidige aktiviteter i 

OSD og NFI (Nitrat Følsomme Indvindingsoplande). Sekretariatet har 

givet en række bemærkninger til statens udkast. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL indtager følgende position: 

• Statens nye udmelding udgør et vigtigt skridt i den rigtige retning mod 

en mere nuanceret og gennemskuelig statslig praksis på området. 

• Der bør igangsættes initiativer, der kan tilvejebringe bedre viden om 

moderne byudviklingsaktiviteters betydning for grundvandet. 

• Der bør skabes et overblik over, hvor stor en gruppe af kommuner, 

der mangler at få kortlagt hovedparten af deres OSD/NFI samt at der 

findes en overgangsordning for disse kommuner.  

• NST bør bidrage til kommunernes opgaveløsning ved løbende at stille 

gode eksempler på redegørelser mv. til rådighed for kommunerne. 
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Sagsfremstilling  

I forbindelse med kommuneplan 2009 nedlagde miljøcentrene veto i en 

række kommuners kommuneplanforslag. Begrundelsen var, at der ikke 

måtte udlægges arealer til byudvikling i OSD samt NFI-områder.  

 

Der var tale om forskellig administrationspraksis mellem statens miljø-

centre, hvilket betød, at mange østjyske kommuner fik nedlagt veto mod 

udlæg i områder, mens dette ikke var tilfældet for kommunerne på fx 

Sjælland. 

 

Dette gav anledning til en del kritik fra både de berørte kommuner samt 

fra KL. Kritikken gik blandt andet på, at de på det tidspunkt gældende 

regionsplanretningslinjer, ikke kunne lægges til grund for et totalforbud 

mod alle former for aktivitet i OSD.  

 

Samtidig blev staten kritiseret for, at kommunerne fik forskellige vilkår 

for udvikling, uden at dette kunne begrundes grundvandsfagligt.  

 

Endelig pegede kommunerne og KL på, at der manglede – og fortsat 

mangler - viden om hvordan moderne byudvikling påvirker grundvandet, 

der kan lægges til grund for en restriktiv praksis i OSD.  

 

Naturstyrelsen er nu ved at lægge sidste hånd på en statslig udmelding 

om vandplanernes konsekvenser for fremtidige aktiviteter i OSD og 

NFI. KL har modtaget udmeldingen til orientering.  

 

Hovedtrækkene i den nye udmelding forventes at blive: 

• OSD og NFI skal forsat som udgangspunkt friholdes for byudvikling 

• Der skal fastholdes et højt beskyttelsesniveau i NFI men gives flere 

muligheder for byudviklingsaktiviteter i OSD 

• Der laves en tre-delt kategorisering af, hvilke aktiviteter der kan ac-

cepteres i hhv. OSD og NFI. Almindelig beboelsesbyggeri anses som 

det mindst skadelige, og særligt grundvandstruende virksomhed så-

som deponeringsanlæg som det mest skadelige 

• Krav om kommunale redegørelser samt evt. grundvandskortlægning i 

de tilfælde hvor kommunen ønsker at udlægge nye arealer i kommu-

neplanen, anvende allerede udlagte men endnu ikke benyttede arealer 

samt ved ønske om byomdannelse indenfor eksisterende byer, hvis 

denne omdannelse indebærer placering af grundvandstruende aktivite-

ter.    

 

Det er sekretariatets vurdering, at den nye udmelding (trods alt) udgør et 

mere nuanceret administrationsgrundlag for statens vurdering af kom-
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muneplan 2013. Dermed imødekommer udmeldingen et stykke ad vejen 

kommunernes ønsker.  

 

Dog er der en udfordring for kommuner, hvor hovedparten af den stats-

lige grundvandskortlægning endnu ikke er på plads. Disse kan få pro-

blemer med at udlægge nye arealer og foretage byomdannelser i forbin-

delse med kommuneplan 2013, idet det sandsynligvis ikke vil være prak-

tisk muligt, at få foretaget en grundvandskortlægning, inden kommune-

planen skal være færdig ved udgangen af 2013.   

 

Udmeldingen udsendes til kommunerne nu (efterår 2012), og kravene 

om, hvad der skal til, for at kommunerne kan planlægge for byudvikling 

eller byomdannelse i OSD, fremstår noget uklare.  Derfor vil der i den 

kommende tid være behov for løbende at kunne informere kommuner-

ne.  

 

./. Sekretariatet har i sin tilbagemelding til Naturstyrelsen bl.a. peget på føl-

gende; 

• Udmeldingen er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod en mere nu-

anceret og gennemskuelig statslig praksis på området 

• Der bør hurtigst muligt igangsættes initiativer, der kan tilvejebringe 

viden om byudviklingsaktiviteters betydning for grundvandet. Kom-

munerne bidrager gerne hertil 

• Der bør skabes et overblik over, hvor stor en gruppe af kommuner, 

der mangler at få kortlagt hovedparten af deres OSD/NFI, og så vidt 

muligt findes en midlertidig model for denne gruppe af kommuner. 

Modellen kunne eksempelvis give mulighed for efterfølgende kort-

lægning af et område, der udlægges i KP13 

• NST bør bidrage til kommunernes opgaveløsning ved løbende at stille 

gode eksempler på redegørelser mv. til rådighed for samtlige kommu-

ner. 

 

 

  

 
 

 

Beslutning 
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5.11. KL’s anbefalinger til en styrket boligsocial indsats i 
de udsatte boligområder (B)  
SAG NR.: 000245142 sec 

 

Baggrund 

De udsatte boligområder er kendetegnet ved en beboersammensætning, 

hvor en stor andel af beboere er uden beskæftigelse, har et lavere uddan-

nelsesniveau, har dårligere økonomi, flere sociale og sundhedsmæssige 

problemer, og har en flygtninge- og indvandrerbaggrund.  

 

Det er således mangeartede og sammensatte udfordringer. Hvis det skal 

lykkes at imødegå de mangeartede udfordringer, er der brug for en mere 

helhedsorienteret og koordineret indsats. KL vil gerne styrke og under-

støtte kommunerne i denne indsats. KL har derfor udarbejdet en række 

konkrete anbefalinger til, hvordan staten, kommuner og boligorganisati-

oner sammen kan styrke den boligsociale indsats i de udsatte boligområ-

der. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL anbefaler: 

• At regeringen, KL og BL indgår en 4-årig partnerskabsaftale omkring 

den strategiske udvikling af det boligsociale område 

• At regeringen afsætter en økonomisk ramme, som gør det realistisk at 

nå regeringens målsætning om en halvering af de udsatte boligområ-

der i 2020 

• At der udvikles et dokumentationsredskab, som gør det muligt, at føl-

ge udviklingen i de udsatte boligområder i den enkelte kommune og 

på tværs af kommuner, og at der udvælges indikatorer, som den bolig-

sociale indsats skal måles på 

• At KL understøtter kommunerne i at det boligsociale arbejde bliver 

mere fokuseret og målrettet.  

 

Sagsfremstilling  

De boligsociale indsatser finansieres i dag gennem midler fra Landsbyg-

gefonden og staten, som begge gives over en 4-årig periode. Hertil 

kommer de ressourcer, som kommuner og boligorganisationer bruger på 

deres kerneydelser i de udsatte boligområder.  

 

Der er således ressourcer til stede i de udsatte boligområder, men der er 

også store udfordringer. Den nuværende regering har tilsluttet sig den 

tidligere regerings målsætning om at halvere de udsatte boligområder in-
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den 2020. Det er KL vurdering, at der er behov en målrettet prioritering, 

hvis denne målsætning skal nås. 

 

Desuden er midlerne tænkt kortsigtet, og er ikke koordineret og målret-

tet de største udfordringer i boligområderne, hvilket gør det vanskeligt 

for kommuner og boligorganisationer at arbejde strategisk og skabe lang-

sigtede og blivende forandringer. Der er derfor behov for en ændring af 

reglerne, så midlerne kan gives over en længere periode, og at der sker en 

ensretning og koordinering af puljemidlerne. 

 

KL lægger derfor op til et strategisk samarbejde mellem regeringen, KL 

og BL, for at sikre at, lovgivning, økonomi og administrative procedure 

skaber hensigtsmæssige rammer. Partnerskabsaftalen skal sikre, at forde-

lingen af de boligsociale midler tager udgangspunkt i de lokale forhold i 

de enkelte byområder, således at midlerne målrettes der hvor der er be-

hov for dem, og at der sker en tidlig indsats i de områder, hvor udviklin-

gen viser tegn på at bevæge sig i den forkerte retning. 

 

De boligsociale helhedsplaner i regi af almene boligorganisationer udgør 

i dag rygraden i det boligsociale arbejde, og eksisterer i nogle tilfælde pa-

rallelt eller næsten erstatter de kommunale kerneydelser. Der findes des-

uden ingen entydig definition af, hvad det boligsociale arbejde er og kan.  

Dette gør det vanskeligt at pege på hvem, der har ansvaret for løsningen 

af de forskellige udfordringer. Denne forstærkes af en silotænkning mel-

lem sektorer og fagområder på tværs af kommuner og boligorganisatio-

ner, såvel som inden for den enkelte kommunale forvaltning. 

 

KL vil derfor arbejde for, at kommuner og boligorganisationer lokalt 

skaber en strategisk fælles forståelse og målsætning for det boligsociale 

arbejde med inddragelse af lokale aktører, herunder en fælles forståelse 

af snitfladerne mellem kommuner og boligorganisationer i løsningen af 

udfordringerne i de udsatte boligområder.  

 

For at styrke det boligsociale indsats bør kommunerne sætte fokus på 

den kommunale kernedrift i de udsatte boligområder og, de boligsociale 

indsatser tænkes sammen med driften i kommunen eller boligorganisati-

onen med henblik på en fremtidig forankring.  

 

Kommuner og boligorganisationer skal i det boligsociale arbejde tænke  

helhedsorienteret. Fysiske, sociale, sundhedsmæssige, beskæftigelses-

fremmende og kriminalitetsbekæmpende tiltag skal sammentænkes, så 

der kan ske et samlet løft af de udsatte boligområder. Derudover bør 

kommuner og boligorganisationer indgå i tæt dialog om brugen af mulige 
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redskaber for at påvirke beboersammensætning i de udsatte boligområ-

der, f.eks. udlejningsredskaberne. 

 

Kommunerne bør i organiseringen af det boligsociale arbejde prioritere 

en kommunal styringsmodel, hvor ansvaret for det boligsociale arbejde 

og dets koordinering er entydig placeret politisk og ledelsesmæssigt.  

 

Sagen forelægges Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Social- og 

Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Kulturud-

valget. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

5.12. Mobildækning 

SAG NR.: 000245263 akp 

 

Baggrund 

Erhvervs- og Vækstministeren offentliggjorde i februar 2012 en fem-

punktsplan som resultatet af et møde mellem ministeren, KL, Danske 

Regioner og telebranchen om udfordringen med at skabe bedre mobil-

dækning. 

 

Parterne er enige om konkrete initiativer, som skal øge mobildækningen i 

hele Danmark. I aftalen blev det fastholdt, blandt andet fordi et enigt 

Folketing stod bag, at udrulningen af mobildatanettet fortsat skal ske på 

et markedsbaseret grundlag. 

 

Allerede i dag har Danmark en af verdens bedste infrastrukturer for mo-

bilkommunikation, men behovet for mere mobiltelefoni vokser stadigt 

eksplosivt, og særligt der, hvor afstanden mellem mobilselskabernes 

kunder er større, ser vi markedskræfternes kraft udfordret. 

 

I aftalen er det nævnt, at Erhvervs- og Vækstministeren har taget initiativ 

til en konkret undersøgelse af tekniske, økonomiske og juridiske barrie-

rer for øget mobildækning. En handlingsplan i kølvandet på barriereana-

lysen forventes offentliggjort senere i 2012.  
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Indstilling 

For at sikre en bedre mobildækning (tale og data) indstilles det, at KL 

arbejder for 

• at der (evt. i forbindelse med Finanslovaftalen for 2013) sikres midler 

til en ordning, som giver udkantsområderne mulighed for at søge om 

støtte til opsætning af mobilmaster for at imødekomme behov hos 

borgere, virksomheder og turister 

• at der etableres en roamingmodel (en model, hvor man til samme pris 

automatisk omstilles til den bedste mast og antenne i området, uanset 

hvilket selskab, der er ejer) 

• at der gives mulighed for udbredelse af femtoceller (installationer, der 

opsættes i bygninger, der har bredbåndsadgang, og hvor femtocellerne 

gør, at man kan bruge mobil i hele bygningen, idet transmissionen, 

uden mobilbrugeren lægger mærke til det, sker via bredbåndet). 

 

Sagsfremstilling  

Udkantsområderne og tyndtbefolkede områder oplever store problemer 

med mobildækningen. Det er ikke tilstrækkelig rentabelt for teleindustri-

en at dække i det omfang, som områdernes borgere, turister og erhvervs-

virksomheder efterspørger. Der er for få brugere på den enkelte 

mast/antenne. I disse områder kan markedskræfterne øjensynligt ikke lø-

se den opgave, som kommunernes vækst- og bosætningsdagsorden efter-

spørger, og der er brug for at tænke i alternativer. 

 

Den manglende mobildækning omfatter både mobiltale og mobildata-

transmission, og både indendørs og udendørs dækning. 

 

Den manglende lokale dækning bliver et væsentligt emne på en række re-

gionale dialogmøder, der i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner 

og teleindustrien afvikles i oktober og november 5 steder. Første møde 

afholdes i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. oktober 2012.  

 

På møderne lægges op til, at kommunalpolitikere og regionale repræsen-

tanter, sammen med telekommunikationsindustrien med udgangspunkt i 

de lokale forhold drøfter, hvordan der kan banes vej for en bedre mobil-

dækning.  

 

Erhvervs- og Vækstministerens forventes i efteråret at offentliggøre og 

efterfølgende indgå politiske aftaler om initiativer identificeret i barriere-

analysen. 

 

Ministeren forventes at nævne som en mulighed, men ikke anbefale  
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at der etableres en fond, som tyndtbefolkede områder kan søge om pen-

ge i til opsætning af antenner og master. Midler til fonden kan eventuelt 

afsættes som en del af de midler, som Erhvervs- og Vækstministeriet får 

ind ved udbud af forskellige frekvenser. 

 

Ministeren forventes ligeledes at nævne og muligvis anbefale, at der stil-

les krav om roaming (en model, hvor man automatisk omstilles til den 

bedste mast og antenne i området, uanset hvilket selskab, der er ejer).  

 

Ministeren forventes at anbefale, at der arbejdes for at finde en model til 

introduktion af femtoceller i Danmark. Femtoceller er installationer, der 

opsættes i bygninger, der har bredbåndsadgang. Femtocellerne gør, at 

man kan bruge mobil i hele bygningen, idet transmissionen, uden mobil-

brugeren lægger mærke til det, sker via bredbåndet. Der er tale om er en 

kendt teknologi, der blandt andet er udbredt i Storbritannien. 

 

Beslutning 
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om 
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 

SAG NR.: 000243492 nat 

 

Baggrund 

KL har i brev af 20. august 2012 besvaret Miljøstyrelsens høring af  

./. udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

I høringssvaret har sekretariatet givet udtryk for, at udkastet rummer 

mange positive tiltag. Både med hensyn til landbrugserhvervets mulighed 

for en smidig udvikling uden unødigt bureaukrati, men også kommunens 

mulighed for behandling af sagerne på en ukompliceret og effektiv måde, 

uden at hensynet til omgivelserne tilsidesættes. Særligt anmeldeordnin-

gerne mht. afgræsning af naturarealer (§§ 19i og 19j) vurderes at være et 

særligt positivt tiltag, set i lyset af kommunernes kommende opgaver 

med implementering af naturplanerne. 

 

Det bemærkes dog, at anmeldeordningerne vil medføre, at der lægges 

yderligere ikke-gebyrfinansieret sagsbehandling over på kommunerne. 

Det er endvidere erfaret, med de tidligere anmeldeordninger, at der i 

nogle tilfælde er sket et overforbrug af kommunale ressourcer. F.eks. ved 

at ansøger i nogle tilfælde søger om mere, end han reelt har behov for, 

og i andre tilfælde har ansøger været skødesløs med ansøgningen, da en 

eventuel berigtigelse af fejl, som sådan er gratis. 

 

Sekretariatet har i høringssvaret foreslået, at en løsning, der kunne 

stramme op på ansøgningernes relevans og kvalitet, kunne være en grad 

af gebyrfinansiering, og at KL ser frem til at fortsætte drøftelserne af 

økonomien omkring anmeldeordningerne, idet der her er et væsentligt 

udestående. 

 

Sekretariatet var i foråret i dialog med Miljøministeriet om økonomisk 

kompensation for anmeldelserne. Forhandlingerne blev imidlertid efter 

aftale udskudt til lov- og cirkulæreprogrammet 2012/13, fordi sagen ikke 
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kunne nå at blive færdigbehandlet. Vi forventer sagen genoptaget sidst 

på efteråret.  

 

 
 

Beslutning 

 

 

6.2. Høringssvar vedr. tilskudsordning til vandplanernes 
vandløbsindsats 

SAG NR.: 000244442 trr 

 

Baggrund 

Fødevareministeriet og Miljøministeriet har udarbejdet bekendtgørelser 

for tilskud til vandplanernes vandløbsindsats. KL har kraftigt påpeget, at 

kravene er udtryk for en detailstyring, der bør ændres.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL´s høringssvar tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

To nye statslige bekendtgørelser sætter rammerne for den kommunale 

vandløbsindsats i medfør af vandplanerne. I høringssvaret peger KL på 

./. flere problematiske forhold.  

 

Kommunerne har netop foretaget den lovbestemte prioritering af vand-

løbsindsatsen i vandhandleplanerne, der efter endt høringsperiode skal 

vedtages senest 22. dec. 2012. 

 

Med tilskudskriterierne indføres imidlertid en yderligere og parallel prio-

ritering på både nationalt og lokalt niveau – udover den statslige vand-

plan og den kommunale handleplan. 

 

De givne rammevilkår gør samlet set, at indsatsen ikke kan blive lige så 

økonomisk effektiv, som hvis kommunerne selv kunne tilrettelægge den 

og dermed sikre optimal synergi med øvrige vand- og naturprojekter. En 

statslig proces- og detailstyring har desværre erstattet en ellers meget øn-

sket omkostningseffektiv ramme- og målstyring.  

 

For at sikre mest og bedst vandmiljø for de samlede offentlige ressourcer 

og de afsatte midler, er det derfor afgørende, at de nationale kriterier, der 
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lægges til grund for indsatsen, ikke i endnu højere grad fastlåser indsat-

sen. KL har derfor opfordret til at: 

• EU-krav ikke overfortolkes eller overimplementeres – i krav og krite-

rier af faglig eller processuel karakter  

• EU-kravene implementeres på en måde, der korresponderer med den 

lovpligtige prioritering i den kommunale handleplan.  

I forlængelse af dette har KL opfordret til, at der foretages væsentlige 

ændringer i bekendtgørelserne. Dette understøttes af, at tiden er knap, 

fordi de statslige vandplaner er ca. 2 år forsinket, hvorfor den kommuna-

le implementeringsperiode er reduceret fra 5 til godt 3 år. 

 
 

Beslutning 

 

 

6.3. Kystmøller  

SAG NR.: 000232805 bem 

 

Baggrund 

Havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til 

opstilling af kystnære havvindmøller. Møllerne skal placeres i havmølle-

parker på under 200 MW i områder ud til 20 km fra kysten. Sekretariatet 

har afgivet høringssvar på rapportudkastet. Klima- og Energiminister 

Martin Lidegaard har efterfølgende meldt ud, at ministeriet i første om-

gang agter at arbejde videre med 8 af de 16 udpegede områder.  

 

Indstilling 

./. Det indstilles, at sekretariatets høringssvar vedr. ”Screeningsrapport for 

kystnære havmøller i Danmark” tages til efterretning.    

 

Sagsfremstilling  

Som følge af den energipolitiske aftale fra marts 2012 skal der ske en 

havmølleudbygning på 500 MW (ca. 100-165 møller) i kystnære områder 

inden 2020. 

 

Med henblik på at identificere de bedst egnede områder til 

denne udbygning har Havmølleudvalget foretaget en screening og udpe-

get 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære 
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havvindmøller. Screeningsrapporten har været i høring og sekretariatet 

har afgivet høringssvar.   

 

I rapporten er der udpeget 16 egnede områder til kystnære havmøllepar-

ker. Til grund for udpegningerne er bl.a. lagt en række afstandskrav til 

hhv. byer og sommerhus bebyggelser, områder med særlige landskaber 

mv., med det formål at formindske den visuelle effekt.   

 

Sekretariatet har i vores høringssvar blandt andet lagt vægt på; 

• At staten har en vigtig rolle at spille når det gælder generel informati-

on om vindmøllernes betydning for den fremtidige energiforsyning, 

herunder at forberede befolkningen på bl.a. de visuelle konsekvenser 

ved opstilling af vindmøller både på land og på havet 

• At der lovgivningsmæssigt bør gives mulighed for, at anvende midler 

fra kommunernes medejerskab af vindmøller, herunder også kystmøl-

ler, til energibesparelser i kommunale bygninger 

• At der savnes en begrundelse for, hvorfor områder med byer og 

sommerhuse kræver en kortere mindsteafstand end fx områder med 

særlige landskaber? 

• At det kan undre, hvorfor alle Natura 2000 områder som udgangs-

punkt er fritaget. Dels er naturgrundlaget i disse områder meget for-

skelligt, dels er der, angiveligt med succes, opført havmøller i Natura 

2000-området ved Sprogø. 

 

På et efterfølgende dialogmøde mellem sekretariatet og Klima- og Ener-

giminister Martin Lidegaard, har ministeren oplyst, at ministeriet nu ar-

bejder videre med 8 ud af de 16 områder. Ministeriet har som følge heraf 

nu igangsat en dialog med borgmestrene i de berørte kommuner.     

 

  
 

Beslutning 

 

 

6.4. Evaluering af Politisk Forum 2012 

SAG NR.: 000232805 msn 

 

Baggrund 

Den 26. til 27.april 2012 blev KL’s konference Politisk Forum afholdt 

under overskriften Grøn omstilling – kommunerne som drivkraft. Efter-

følgende har sekretariatet elektronisk gennemført en evaluering med 
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henblik på at vurdere tilfredsheden blandt konferencens deltagere samt 

udvikle og forbedre Politisk Forum 2013, som afholdes d. 2. og 3. maj 

2013 i Næstved.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget orienteres om den gennemførte evaluering af 

Politisk Forum 2012.  

 

Sagsfremstilling  

Evalueringen er udsendt til 425 betalende deltagere på konferencen, 

hvoraf 149 har afgivet svar. Dette giver en svarprocent på 35 %. Af de 

149 respondenter var 56 % politikere og 34 % embedsmænd. De havde 

en gennemsnitsalder på 54 år.  

 

Resultater 

• Langt størstedelen, 89 %, har fået et ”godt” eller ”meget godt” ind-

tryk af Politisk Forum 2012 

• Overordnet var der stor tilfredshed med temamøder, oplæg, panelde-

bat og udflugter  

• Der kan påvises en større tilfredshedsprocent for temamøder end for 

plenumoplæggene 

• Udflugterne opnår den største tilfredshedsprocent. 

• Trods generel tilfredshed med paneldebatten, ønskede 18 % at debat 

og diskussion var mere livlige. Størstedelen vurderede sms-

afstemningerne positivt 

• Vurderingen af det underholdende indslag var spredt. Uddybende 

kommentarer til underholdningen generelt viser, at 26 % efterspørger 

bedre mulighed for at snakke og networke, hvilket musikken fra un-

derholdningen i nogen grad forhindrede 

• 74 % af respondenterne fandt fordelingen mellem det faglige og det 

sociale indhold tilpas. 13 % mente, at det faglige indhold skulle styr-

kes, mens en lille del på 3 % mente, at det sociale indhold på konfe-

rencen skulle styrkes.  

 

Beslutning 
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7. Eventuelt 

 


