
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 

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.  
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Bindende spildevandsplaner 

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

ges til efterretning. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

 

2.2.  Tilbagemeldinger fra udvalgsformanden 

Martin Damm orienterede om vandtopmødet, hvor der var stor tilslut-

ning til KL’s holdning om at den statslige styring skal være mindre i 

vandplan II. 
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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 

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at ændre indstillingen til: 

• at KL arbejder for en løsning, hvor kommunerne fortsat har mulig-

hed for selv at vælge efter hvilken metode de vil fastlægge byggesags-

gebyrerne, dog således at der timeregistreres i forbindelse med større 

og teknisk kompliceret erhvervsbyggeri. 

 

Indstillingen med den nye formulering blev tiltrådt 

 

5.2. Ny biogas taskforce  

SAG NR.: 000232805 bem 

 

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.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at 

staten desuden bør overtage allerede udstedte kommunale garantier. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245455
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
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5.3. Administrationen af landbrugsloven centraliseres  
SAG NR.: 000232805 bem 

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.4. Lokal organisering af trafiksikkerhed 

SAG NR.: 000234224 nis 

 

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.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

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

SAG NR.: 000244765 - brh 

 

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-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000234224
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244765
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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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med følgende ændrede 

formulering af første pind i indstillingen: 

 

• At kommunerne i de individuelt forsynede områder ikke bør have 

konkrete forpligtelser for at omstille til vedvarende energi, men fort-

sat har mulighed for at understøtte en frivillig omstilling hos private 

boligejere.  

 

5.6. Klimalov: Landbrugets klimaindsats 

SAG NR.: 000244615 - brh  

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.7. Klimalov: Virksomhedernes klimaindsats 

SAG NR.: 000244615 - brh 

 

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, 

• 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 sel-

skaber.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
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5.8. Klimalov: Energibesparelser i private boliger 

SAG NR.: 000244615 - brh 

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.9. Klimalov: Transport 

SAG NR.: 000237981 msn 

 

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 går forrest med CO2-reducerende transportløs-

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

incitamenter.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, idet indstillingens tredje 

pind formuleres således:  

”at staten udvikler økonomiske incitamenter gennem takst- og afgifts-

strukturen, der kan understøtte den positive udvikling i brugen af CO2-

reducerende transportløsninger, som allerede er i gang i kommunerne.” 

 

  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237981
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5.10. Kommuneplanlægning i Områder med Særlige Drik-
kevandsinteresser  
SAG NR.: 000232805npj/bem  

 

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. 

 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med følgende tilføjelse: 

 

• Kommunerne bør have mulighed for i lokalplaner at fastlægge re-

striktioner i brugen af pesticider i OSD-områder. 

 

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

 

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.  

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245142
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.12. Mobildækning 

SAG NR.: 000245263 akp 

 

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). 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245263
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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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.2. Høringssvar vedr. tilskudsordning til vandplanernes 
vandløbsindsats 

SAG NR.: 000244442 trr 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.3. Kystmøller  

SAG NR.: 000232805 bem 

 

Indstilling 

 Det indstilles, at sekretariatets høringssvar vedr. ”Screeningsrapport for 

kystnære havmøller i Danmark” tages til efterretning.    

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.4. Evaluering af Politisk Forum 2012 

SAG NR.: 000232805 msn 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget orienteres om den gennemførte evaluering af 

Politisk Forum 2012.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000243492
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244442
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232805
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 
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7. Eventuelt 

Sekretariatet orienterede udvalgsmedlemmerne om, at følgende udvalgs-

møder i 2013 og 2014 bliver flyttet: 

 

2013 

• Mødet torsdag den 7/2 bliver flyttet til onsdag den 6/2 - 2013 kl. 

10.00 – 12.30 

 

2014 

• Mødet torsdag den 9/1 bliver flyttet til tirsdag den 7/1 - 2014 kl. 

10.00 – 12.30 

• Mødet torsdag den 6/2 bliver flyttet til tirsdag den 4/2 - 2014 kl. 

10.00 – 12.30. 


