
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 

 

 

1.1. Godkendelse af referat af Teknikerkontaktudvalgsmøde den 06-02-
2015 

SAG-2015-01632 trr 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget 06-02-2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Sagsfremstilling 

Referatet er vedhæftet som bilag. 
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2. Meddelelser 
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3. Temadrøftelser  
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4. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 
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5. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  
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6. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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7. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  
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8. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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9. Behandlingssager - Øvrige sager  
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

10.1. Arbejdsgruppe om affaldsforbrænding 

SAG-2014-05651 esg 

 

Baggrund 

I økonomiaftalen for 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal 

komme med forslag til, hvordan man kan spare 200 mio. kr. om året på 

forbrænding af affald til gavn for virksomheder og husholdninger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

I arbejdet har både KL og staten kunnet komme med forslag til effektivi-

seringer. Det er dermed endt i et bruttokatalog, hvor alle forslagene er 

belyst i forhold til en række kriterier, herunder hvor stort et provenu de 

enkelte forslag kan give. 

 

Den ene gruppe forslag går på fem forskellige scenarier for reguleringen 

af sektoren:  

1. Et scenarie er Basisscenariet, altså at reguleringen ikke ændres. 

Det indebærer, at kommunerne fortsat kan anvise affald både fra 

husholdninger og erhverv til egne anlæg til forbrænding.  

2. Et andet scenarie er Mix-scenariet, som er det scenarie, vi fra 

kommunal side støttede sidste år. Det indebærer, at man giver 

virksomhederne frit valg af anlæg til forbrænding, mens man 

fastholder, at kommunerne kan anvise affald fra husholdninger til 

egne anlæg.  

3. Et tredje scenarie er Frit erhvervsaffald 2.0, som er et nyt scena-

rie, som vi fra kommunal side har udviklet. Det indebærer lige-

som mix scenariet, at kommunerne fortsat kan anvise affald fra 

husholdninger til egne anlæg. Hvad angår affald fra virksomheder 

etableres et marked til køb af ledig kapacitet på forbrændingsan-

læg, og der danner sig løbende en pris på dette marked, der gæl-

der på tværs af alle anlæg.  

4. Et fjerde scenarie er Licitationsscenariet, som er det scenarie, 

som staten støttede sidste år. Det indebærer, at man giver virk-

somhederne frit valg af anlæg til forbrænding, og at kommunerne 
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skal gå i udbud med deres husholdningsaffald, uanset om de er 

medejer af et anlæg til forbrænding.  

5. Et femte scenarie er Prisloft-scenariet, som staten har ønsket at 

få med i år. Det er den måde, man regulerer naturlige monopoler, 

eks. distribution af el og områderne vand og spildevand. Denne 

model passer dermed ikke så godt lige til affaldsforbrænding. 

 

Den anden gruppe forslag går på effektiviseringer, der kan sættes i værk 

uafhængigt af scenarie. Der er otte forslag. Blandt disse forslag kan næv-

nes: Frivillig konsolidering i branchen og Klarere hjemmel til at styre ud-

bygningen af kapaciteten. 

 

Vi er i sekretariatet ved at færdigforhandle teksten, der beskriver det 

ovenstående, og vi holder separate møder om de økonomiske konse-

kvenser. Disse beregninger vedrører dels provenuet ved hvert forslag, 

dels de mulige tab ved forslaget. Der er nogle af forslagene til scenarier, 

der indebærer tab, fordi nogle af de eksisterende anlæg ikke kan køre 

rentabelt videre under den ændrede regulering.  

 

Arbejdsgruppen skal færdiggøre arbejdet, så rapporten kan indgå i de 

økonomiske forhandlinger ifm. Økonomiaftalen for 2016. 

 

 

 

10.2. Status på revisionen af EU’s affaldslovgivning 

SAG-2014-00655 adn 

 

Baggrund 

Den nye EU-Kommission har den 7. marts officielt trukket ”pakken om 

cirkulær økonomi” tilbage, som den tidligere Kommission havde frem-

sat, og som indeholdt en revision af seks affaldsdirektiver. Det forventes, 

at der i slutningen af 2015 vil blive fremsat et nyt forslag til revision af 

EU’s affaldslovgivning. 

 

KL har ydet en aktiv interessevaretagelse både på europæisk og på natio-

nalt for at beholde ”pakken om cirkulær økonomi” på arbejdsprogram-

met. Dette lykkedes dog ikke, men KL vil fortsætte interessevaretagelsen 

ift. EU’s kommende affaldslovgivning, da denne får betydning for kom-

munerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 
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Sagsfremstilling 

Juncker-Kommissionen foreslog med fremlæggelsen af sit arbejdspro-

gram for 2015 den 16. december 2014 at trække det forslag om ”pakken 

om cirkulær økonomi”, som Barroso-Kommissionen havde fremsat i juli 

2014, tilbage. 

 

Forslaget mødte stor kritik fra mange sider; kommune- og regionsfor-

eninger, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer, fem ud af syv parti-

grupper i Europa-Parlamentet, Regionsudvalget samt Ministerrådet, kriti-

serede alle forslaget om at trække pakken. Alligevel har Kommissionen 

valgt at trække forslaget tilbage med den begrundelse, at den vil komme 

med ”et mere ambitiøst forslag senere”.  

 

Argumentet er, at pakken kun fokuserede på affaldslovgivningen, og der-

for ikke var omfattende og ambitiøs nok. Dette har ligeledes mødt kritik, 

da mange mener, at det ikke kunne være mere ambitiøst ift. genanven-

delsesmålene, som mange medlemslande, herunder Danmark, i forvejen 

ville få udfordringer med at opnå. 

 

KL har arbejdet for at beholde affaldspakken på Kommissionens ar-

bejdsprogram og har; 

 

• Fremsendt brev til udvalgte danske medlemmer af Europa-

Parlamentet  

• Fremsendt brev samt holdningspapir til den danske udenrigsminister, 

Martin Lidegaard, samt medlemmerne af Folketingets Europaudvalg 

og Miljøudvalg forud for Europaudvalgets møde den 6. februar, hvor 

udenrigsministeren var i samråd om Kommissionens arbejdsprogram 

• Fremsat ændringsforslag, som blev vedtaget, til Regionsudvalgets re-

solution om Kommissionens arbejdsprogram, der bad Kommissio-

nen om ikke at trække affaldspakken tilbage 

• Udarbejdet flere pressemeddelelser og artikler på kl.dk og Twitter 

• Indflydelse på CEMR’s og CEEP’s pressemeddelelser, der ligeledes 

beklagede tilbagetrækningen. 

 

Det kommende forslag forventes at fokusere på både produktions-, for-

brugs-, og genanvendelsesdelen, og indeholder en mere landespecifik ti l-

gang. Ligeledes forventes det, at den kommende affaldslovgivning vil 

have et positivt fokus på affaldsforbrænding, da forbrænding indgår som 

et af de centrale forslag i ”Energiunionen”, som Kommissionen lancere-

de den 26. februar 2015, der skal gøre EU mindre afhængig af energi fra 

omkringliggende lande. 
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Sekretariatet har fået oplyst, at Kommissionen pt. arbejder for at få ud-

arbejdet et nyt forslag og hvis man skal have indflydelse på dette, skal det 

ske i 1. halvdel af 2015, da Kommissionen planlægger at komme med sit 

udspil ultimo 2015. KL vil således fortsætte interessevaretagelsen ift. 

EU’s kommende affaldslovgivning både på europæisk og nationalt plan. 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

11.1. Status på planlovsudvalget februar 2015 

SAG-2014-04890 bem 

 

Baggrund 

Planlovsudvalget har været i gang siden oktober 2014 og forventes at af-

rapportere medio marts 2015. Der har været fremdrift i enkelte af em-

nerne, mens der på andre væsentlige områder ikke forventes væsentlige 

resultater som følge af udvalgsarbejdet.  

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Planlovsudvalget har været i gang siden oktober 2014 og forventes at af-

rapportere medio marts 2015.  

 

Der har i udvalgsarbejdet særligt været fremdrift i drøftelserne af kom-

munernes ønsker til en hurtigere og mere fleksibel lokalplanlægning. På 

andre områder har det indtil videre været svært at opnå fremdrift til ti l-

slutningen til de kommunale synspunkter. Det gælder fx detailhandelsre-

guleringen, strandbeskyttelseslinjen og reguleringen af det åbne land.  

 

./. Se vedhæftede bilag for en samlet status over fremdriften i de forskellige 

emner.   

 

Sekretariatet er i fuld gang med at færdiggøre løsningskataloget med 

konkrete forslag til lovændringer på området. Kataloget fremlægges som 

planlagt på topmødet medio marts 2015. 
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

12.1. Høringssvar til ny dambrugsbekendtgørelse 

SAG-2015-00043 npj 

 

Baggrund 

Dambrugsbekendtgørelsen er sidst revideret i 2012, men der har siden 

vist sig uhensigtsmæssigheder, som udkastet til bekendtgørelse gør op 

med. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Det overordnede formål med det nye bekendtgørelsesudkast er at skabe 

incitament til en øget produktion og reduceret miljøbelastning. 

 

Kommuner med dambrug har især savnet en revision af de gældende be-

stemmelser om overgangsordning. Derfor støtter høringssvaret, at en ny 

bekendtgørelse vedtages hurtigst muligt. Høringssvaret kan ses på KL’s 

hjemmeside, her. 

 

 

12.2. Høringssvar til to bekendtgørelser om tilskud til kommunale pro-
jekter om vandløbsrestaurering 

SAG-2015-01422 npj 

 

Baggrund 

Mange kommuner gennemfører vandløbsrestaurering for at opnå et bed-

re vandmiljø. Staten giver tilskud til sådanne projekter efter bestemte 

regler. Disse regler revideres gennem de to bekendtgørelser, som netop 

har været sendt i høring.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Bekendtgørelserne fastsætter krav til forvaltning af en tilskudsordning. 

Der er to bekendtgørelser, fordi to statslige styrelser tager del i forval t-

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/KLs-horingssvar-Udkast-til-ny-Dambrugsbekendtgorelse-id176027/?n=0&section=132442
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ningen. Sekretariatet har kommenteret begge bekendtgørelser med sigte 

på at opnå bedre grundlag for kommunernes arbejde. 

 

Den ene bekendtgørelse justerer rammerne i en eksisterende tilskuds-

ordning under Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-20. Den anden be-

kendtgørelse sætter rammer for to ansøgningsrunder i 2015 om tilskud til 

kommunale projekter til vandløbsrestaurering.  

 

I høringssvarene har sekretariatet navnlig lagt vægt på… (NBNBNB)  

 

Link til høringssvarene på KL’s hjemmeside:: 

1. Udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommu-

nale projekter vedr. vandløbsrestaurering 

2. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering 

  

 

Udkast%20til%20bekendtgørelse%20om%20tilskud%20til%20kommunale%20projekter%20vedrørende%20vandløbsrestaurering
Udkast%20til%20bekendtgørelse%20om%20tilskud%20til%20kommunale%20projekter%20vedrørende%20vandløbsrestaurering
Udkast%20til%20bekendtgørelse%20om%20tilskud%20til%20kommunale%20projekter%20vedrørende%20vandløbsrestaurering
Udkast%20til%20bekendtgørelse%20om%20tilskud%20til%20kommunale%20projekter%20vedrørende%20vandløbsrestaurering
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 

 

13.1. Høringssvar – planlægning for midlertidig indkvartering af flygt-
ninge 

SAG-2015-01093 bem 

 

Baggrund 

Som led i udmøntningen af flygtningeaftalen mellem KL og Regeringen, 

har Miljøministeren sendt et ændringsforslag til planloven i høring. For-

slaget skal give kommunerne mulighed for at tillade midlertidig indkvar-

tering af flygtning i ejendomme, der ikke tidligere har været anvendt til 

beboelse. Sekretariatet har afgivet et positivt høringssvar. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.  

 

Sagsfremstilling 

En fælles forståelse imellem KL og regeringen fra d. 8. januar 2015 satte 

fokus på at imødegå kommunernes udfordringer med at finde eller etab-

lere boliger til de mange flygtninge, som kommer til landet.  

 

Det fremgik blandt andet, at regeringen ville søge Folketingets tilslutning 

til en midlertidig ændring af planloven samt en ændring af reglerne om 

almene kollektive bofællesskaber, med henblik på at give kommunerne 

udvidede rammer for at boligplacere de mange ekstra flygtninge. 

 

Miljøministeren har nu haft sendt et lovforslag til ændring af planloven i 

høring. Høringsperioden var ganske kort, idet lovændringen gerne skal 

træde i kraft hurtigst muligt. Sekretariatet har afgivet høringssvar (se bi-

lag). 

 

Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne fremover skal kunne di-

spensere fra principperne i eksisterende lokalplaner i hhv. byzone og 

landzone for så vidt angår ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse 

og bygge- og anlægsarbejder.  

 

Forudsætningen er, at dispensationen foretages med henblik på etable-

ring af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge. 
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For arealer i byzone, der endnu ikke er lokalplanlagte, kan kommunalbe-

styrelsen desuden uden forudgående tilvejebringelse af en lokalplan, 

meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og 

bygge- og anlægsarbejder. 

 

For arealer i landzone, der ifølge kommuneplanens rammer pr. 1. januar 

2015 er udlagt til byzone, eller som ligger i en landsby, kan kommunalbe-

styrelsen også meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende 

bebyggelse og bygge- og anlægsarbejder uden forudgående lokalplanlæg-

ning. 

 

Dispensationer og tilladelser jf. denne lovændring skal være tidsbegræn-

sede og bortfalder i alle tilfælde 10 år fra offentliggørelsen.  

  

Sekretariatet har afgivet et positivt høringssvar, der kvitterer for de nye 

muligheder. Sekretariatet har endvidere peget på nødvendigheden af en 

hurtig lovændring, da kommunerne allerede nu er i fuld gang med at løse 

opgaven med at indkvartere de mange flygtninge. 

 

 

13.2. Professionalisering af byggesagsbehandling 

SAG-2013-04589 nsv 

 

Baggrund 

Regeringens byggepolitiske strategi fra efteråret 2014 ”Vejen til et styrket 

byggeri” indeholder et initiativ nr. 4 Professionalisering af den tekniske bygge-

sagsbehandling. Initiativet indebærer, at Klima-, Energi og Bygningsmini-

steren og Økonomi- og Indenrigsministeren i foråret 2015 præsenterer et 

idékatalog til professionalisering af den tekniske byggesagsbehandling.  

 

Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Aftale for servicemål mel-

lem regeringen og KL, som beskriver initiativer i kommunerne for at 

fremme effektiv sagsbehandling. Denne aftale er tæt på at blive indgået.  

 

Seneste nyt er, at ministeriet nu har fremlagt et forslag, der i den kom-

mende tid skal kvalificeres. Derfor vil der til TKU-mødet i juni være en 

drøftelse af dette. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 
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KL har, både direkte til staten og gennem medierne sammen med allian-

cepartnere fremsat argumentet om det uhensigtsmæssige i at centralisere 

teknisk byggesagsbehandling. Budskaberne er, at det vil: 

• skabe et ekstra led i sagsgangene,  

• fjerne grundlaget for en koordinering mellem myndighedsområderne 

og dermed samtidighed i sagsbehandlingen, og  

• ikke fremme effektiviteten. 

 

Argumentationen har fået støtte af en række virksomheder i hele landet, 

lokale afdelinger af DI, og fra flere ordførere i oppositionen og er omtalt 

i Børsen.  

 

Ministeriet/styrelsen har ikke udmeldt, hvornår udformningen af de en-

kelte forslag i regeringens katalog bliver kendt og heller ikke, om der 

træffes en beslutning om en model inden et folketingsvalg, hvilket nok er 

tvivlsomt. 

 

KL har påpeget, at kommunerne arbejder professionelt med byggesags-

behandling og har stort fokus på erhvervsvenlighed. Aftalen om ser-

vicemål i sidste økonomiaftale, som betyder en reduktion af sagsbehand-

lingstiden fra 2012-2016 med 1/3 samt et rejsehold til procesoptimering 

af sagsgangene er yderligere skridt i denne retning. Samtidig betyder det 

fælleskommunale digitale ansøgersystem Byg&Miljø, at ansøgningspro-

ceduren nu fra den 1. december 2014 er ens i hele landet, hvilket særligt 

er til glæde for byggeerhvervet.    

 

KL har derudover sammen med KTC (KommunalTeknisk Chefforening) 

foreslået staten en række punkter, som hurtigt kan omsættes og under-

støttes, så brugerne oplever mere effektiv byggesagsbehandling. Det 

handler om:  

• færre fejl og mangler i ansøgningerne gennem en forventningsaf-

stemning med brugerne, så kommunerne kan give bedre vejledning, 

og ansøgere får en realistisk tidsplan for deres projekt,  

• at regelforenkle og klargøre love og regler. Energistyrelsen har i et 

andet initiativ foretaget en analyse af mulighederne for regelforenk-

ling, som forventes at bidrage reelt til bedre sagsbehandling,  

• muligheder for certificering af rådgivere på hele eller dele af den tek-

niske byggesagsbehandlings område, så en byggeansøgning allerede 

er godkendt i forhold til den tekniske behandling, hvis ansøgningen 

er udarbejdet af en rådgiver, der er certificeret indenfor området.  

Her undgås forskellige fortolkninger af samme bestemmelser i iden-

tiske forhold, 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-04-2015 

 SIDE  |  23 

• typegodkendelser, så et byggeprojekt kan få én godkendelse af de 

tekniske forhold, som gælder i andre kommuner, hvor disse byggeri-

er opføres. 

 

Derudover arbejder både KL sammen med KTC på at styrke medarbej-

dernes kompetencer, og med at udveksle erfaringer omkring kommune-

samarbejde. Fx har man i hovedstadskommunerne et formaliseret sam-

arbejde. Tilsvarende er der også andre kommuner, der hjælper hinanden 

med komplicerede sager.   
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  

 

 

14.1. Analyse af trafikal ligestilling(takstnedsættelse på færger) for øer 

SAG-2013-00877 CRO 

 

Baggrund 

På baggrund af folketingsvedtagelsen ”V 59 Om konkurrencevilkår for 

ø-kommuner og småøer” har en arbejdsgruppe med deltagelse af KL og 

kommuner udredt, hvordan danske ø-kommuner og småøer opnår bedre 

og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdet i analysegruppen under Økonomi- og Indenrigsministeriet er 

nu afsluttet, og rapport er oversendt til Folketinget. Sagen er yderst vig-

tig for ø-kommunerne. 

 

Indførelse af et landevejsprincip betyder, at det skal koste det samme at 

sejle som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen.  

 

Kommunerne har været repræsenteret af KL’s sekretariat, Bornholms 

Regionskommune, en fra de øvrige selvstændige ø-kommuner samt en 

kommune med små øer. 

 

Omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip er beregnet som for-

skellen mellem indtægterne ved et landevejsprincip og den omsætning, 

de enkelte færgeruter har ved de gældende billetpriser, beregnet som et 

gennemsnit over perioden 2011-2013. 

 

Omkostningen ved at indføre et landevejsprincip afhænger af, hvilke 

præmisser beregningerne tager udgangspunkt i. Arbejdsgruppen har fore-

taget to beregninger baseret på to forskellige beregningsforudsætninger.  

 

Dels et princip, hvor prisen for en bil på alle ruter inkluderer overfart af 

i gennemsnit 2,5 passager, inkl. føreren, dels et princip, hvor det for alle 

ruter lægges til grund, at der betales særskilt for bil og særskilt for fører 

og passagerer.  
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Med de usikkerheder, som følger af forbeholdene for datakvaliteten, er 

det beregnet, at der samlet vil være et øget tilskudsbehov i størrelsesor-

denen mellem 182 mio. kr. og 281 mio. kr. årligt ved indførelse af et lan-

devejsprincip, hvoraf de små øer tegner sig for mellem 38 og 33 mio. kr., 

mens ø-kommunernes tilskudsbehov løber op i mellem 148 og 242 mio. 

kr. 

 

Det har ikke været muligt at gennemføre en analyse af, hvad det vil koste 

at udvide den statslige ø-kortordning til at omfatte borgere med folkere-

gisteradresse i ø-kommunerne, da der mangler tilstrækkelige registrerin-

ger. 

 

Det indgår endelig i kommissoriet, at arbejdsgruppen skal se på mulige 

finansieringsmodeller. Set i lyset af størrelsesordenen af det beregnede 

finansieringsbehov, konstaterede arbejdsgruppen, at en evt. indførelse af 

et landsvejsprincip kun kan ske, såfremt der centralt politisk prioriteres 

midler hertil. Der er lidt ekstra penge i puljen til nedsættelse af takster 

for godstransport, men slet ikke nok. Ø-kommunerne er dog også meget 

interesserede i en delvis takstnedsættelse, som kan bruges til at få flere 

turister i ydersæsonerne og dermed skabe flere arbejdspladser på øerne.  

 

 

14.2. Ny rapport om tilbringertrafik til togene 

SAG-2014-06850 CRO 

 

Baggrund 

KL har sammen med Danske Regioner og en række ministerier deltaget i 

et analysearbejde om forbedring af bustransporten til og fra togstatio-

nerne frem mod implementering af Timemodellen. Analysen er nu af-

sluttet og offentliggjort. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Danske Regioner aftalte i økonomiforhandlingerne for 2015, at der 

sammen med KL skulle gennemføres et udvalgsarbejde om analyse af 

bustrafikken til og fra togene. 

 

Dette arbejde er nu afsluttet og offentliggjort. Der er set på illustrative 

cases, hvor tilbringertrafikken er forbedret, og det bredere potentiale i 

casen er herefter vurderet. I forhold til den bredere vurdering er byerne 

inddelt i kategorier efter bl.a. by-størrelse og antal togafgange.  
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Omkring en tredjedel af alle togture begynder eller slutter med en bustur. 

Udvalgsarbejdet peger på, at tilbringertrafikken kan forbedres mange 

steder i landet, men typisk ikke uden øgede omkostninger for kommuner 

og regioner. Der er ekstraomkostninger i seks af de syv hovedcases. Dog 

vil den relative rentabilitet i driften typisk blive forbedret. Hvor initiati-

vet har krævet større anlægsomkostninger, har der typisk været en stats-

lig medfinansiering. De største potentialer ses ikke overraskende i de 

større byer. 

 

De syv hovedcases omhandler: 

• R-bussystem i Slagelse 

• Bustilpasning til taktkøreplan i Helsinge 

• Fremkommelighed i Aarhus 

• A-bus i Køge og Roskilde 

• Mobilitetsløsning til Malmparken 

• Frederiksværkbanen til Hillerød 

• Trafikterminal i Silkeborg. 

 

Der kan næppe forventes flere penge til den kollektive trafik i økonomi-

forhandlingerne for 2016, men Danske Regioner tager emnet op, bl.a. 

med udgangspunkt i denne analyse. 

 

Nye puljer/ny finansiering til bustrafikken vil kunne accelerere udviklin-

gen i en effektiv busbetjening af togpassagererne og igangsætte nye init i-

ativer med udgangspunkt i bl.a. de erfaringer, som denne analyse sætter 

spot på. 

 

Analysen viser desuden, at en forbedret busbetjening i sig selv kan få fle-

re til at vælge at tage toget. 

 

 

14.3. Fælles løsninger på vejområdet 

SAG-2014-06046 nis 

 

Baggrund 

Som led i regeringens og KL’s generelle samarbejde om effektivisering 

blev det i økonomiaftalen for 2015 aftalt, at gennemføre en dybdegående 

undersøgelse af kommunernes vejvedligehold samt erfaringer med tvær-

kommunale samarbeder på området. Analysen forventes at afslutte med 

udgangen af april, så resultatet kan indgå i forhandlingerne om øko-

nomiaftalen for 2016. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-04-2015 

 SIDE  |  27 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Analysen vil indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL og skal tjene 

som inspiration til det videre arbejde med effektivisering på vejområdet.  

 

Som led i analysen foretages også en analyse af leverandørmarkedet med 

henblik på at komme med anbefalinger til at optimere indkøb af varer og 

tjenesteydelser. 

 

Der er som en del af undersøgelsesdesignet inddraget en lang række ca-

sekommuner. De er udvalgt efter eksisterende samarbejder på vejområ-

det. Tilsvarende er der en række referencekommuner, som er udvalgt ef-

ter KL’s kontaktnetværk med vejchefer. 

 

Der er tillige udsendt et spørgeskema til alle kommuner med henblik på 

at foretage en kortlægning af kommunalt samarbejde på området, ud-

giftsstruktur, samarbejde med leverandører etc.  

 

Der vil på baggrund af den samlede analyse blive udarbejdet et inspirati-

onskatalog til kommunerne, som KL vil udsende efter projektets afslut-

ning.  
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15. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

15.1. Yderområder på forkant – kommunerne er valgt 

SAG-2014-05850 esg 

 

Baggrund 

”Yderområder på forkant” er en kampagne, der skal styrke tilpasning, 

omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer – til gavn for 

hele landet. Bag initiativet står KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter og Realdania.  

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Frem til 15. februar 2015 kunne alle kommuner, der er omfattet af LAG-

ordningen, søge om at deltage i kampagnen. Følgende kommuner er ud-

valgt til at deltage i kampagnen: 

- Faxe 

- Faaborg-Midtfyn 

- Frederikshavn 

- Gribskov 

- Guldborgsund 

- Halsnæs 

- Jammerbugt 

- Lejre 

- Lemvig 

- Mariagerfjord 

- Morsø 

- Struer 

- Thisted 

- Tønder 

- Vesthimmerland 

- Vordingborg 

- Varde  

- Ærø. 

 

Kampagnen har følgende elementer: 

 

1. Hver kommune udarbejder et strategiprojekt for deres kommune, og 

efterfølgende arbejder man for at realisere strategien, 
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2. Projektet bistår med netværksdannelse og erfaringsudveksling, som 

skal understøtte udvikling og deling af viden, metoder og tilgange og 

dermed understøtte en positiv omstilling af områderne, og 

3. Projektet bistår med kommunikation og formidling, som bidrager til 

at tilgængeliggøre og dele erfaringer med metoder, viden og redska-

ber til alle kommuner. 

 

De 18 kommuners projekter er ret forskellige, og de kan samles indenfor 

syv forskellige temaer. Det anser vi for en styrke, for dermed vil den 

samlede kampagne bidrage til metoder mv. indenfor et ret bredt felt. 

Man kan læse en kort beskrivelse af hver kommunes projekt på kampag-

nens hjemmeside www.påforkant.dk 

 

Kampagnen løber frem til sommeren 2017.   

 

 

 

 

15.2. Redningsberedskab 2015 - Status på KL-indsats 2015 

SAG-2015-00144 ach 

 

Baggrund 

I forbindelse med etableringen af de ny store beredskabsenheder, har KL 

iværksat en række initiativer, der skal understøtte kommunerne, og KL 

har intensiveret dialogen med staten om proces og behov for ændringer 

af gældende regulering på beredskabsområdet. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.  

 

Sagsfremstilling 

KL har i midten af februar udsendt et borgmesterbrev, hvor der kvitteres 

for kommunernes store indsats i forhold til at etablere maximalt 20 nye 

beredskabsenheder. Der er samtidig udsendt en administrativ informati-

on, hvor det er beskrevet, hvordan KL forventer at understøtte kommu-

nernes arbejde med at etablere de nye enheder som § 60-selskaber.  

 

3 temamøder afholdes primo marts rundt om i landet til støtte for pro-

cesserne i kommunerne. Desuden er der oprettet en dialogportal forbe-

hold kommunale medarbejdere og projektledere, der står for sammen-

lægningerne Der er i skrivende stund over 80 deltagere på portalen.  

 

http://www.påforkant.dk/
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KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 skrevet til finansmi-

nisteren. Dels med henblik på en drøftelse af status for statens fremtidi-

ge opgaver. Dels for at få afklaret en række væsentlige forhold, når de 

nye kommunale fællesskaber oprettes.  

 

Dette gælder særligt spørgsmålet, om der for de nye enheder er anmel-

depligt i henhold til konkurrenceloven, herunder om der skal betales fu-

sionsafgift. I givet fald er forudsætningerne for økonomiaftalen væsent-

ligt ændrede. Dertil kommer behovet for en række hurtige ændringer af 

gældende regulering af beredskabsområdet, særligt styrelsesforholdet 

mellem beredskabskommission og § 60 selskabets bestyrelse.    

 

 

15.3. Høring om SINE Services 

SAG-2015-00859 can 

 

Baggrund 

SINE (Sikkerhedsnet) er Danmarks radionet til beredskabskommunika-

tion. SINE anvendes af alle beredskabssektorer – politi, redningsbered-

skab, sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen. 

SINE Services er en udvidelse af systemet. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Sagsfremstilling 

SINE blev implementeret i slutningen af 00’erne. I 2010 blev radionettet 

endeligt godkendt til beredskabsbrug. SINE bruges i dag i daglig drift i 

beredskaberne. 

 

Tanken bag udvidelsen SINE Services er at udvikle en it-platform til ud-

veksling af information mellem og på tværs af beredskabernes taktiske, 

operative og strategiske niveauer i forbindelse med indsatser. Via en tab-

let skal indsatsledelsen fx kunne se og dele positioner for køretøjer, be-

nytte symboler og tegne på et detaljeret kort over den fælles indsats. In-

formationerne skal desuden kunne ses og anvendes af vagtcentralerne, 

KSN (kommandostationen) og de lokale beredskabsstabe. 

 

Det nuværende SINE Services-projekt blev igangsat i sommeren 2013. 

Efter pilotafprøvninger i beredskaberne i to politikredse i første kvartal 

af 2014 og en efterfølgende evaluering er der nu udarbejdet en foranaly-

serapport og et beslutningsoplæg vedrørende en eventuel udrulning af 

SINE Services på landsplan.  
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KL har haft foranalyserapport og beslutningsoplæg i høring. 

 

KL’s holdning i høringssvaret 

• KL har været repræsenteret i grupper i pilotprojektet samt i evaluerin-

gen og afrapporteringen. Der har fra alle kommunale deltagere været 

stort set enslydende, og meget positive tilbagemeldinger, om projektets 

gennemførelse og inddragelsen af brugere. Den meget brede sammen-

sætning af brugerkredsen har medvirket til, at der er bred enighed og 

opbakning til konceptet, hvilket også vil have stor betydning i en 

kommende implementeringsfase.  

 

• KL medvirker gerne til en fortsat udvikling af SINE Service ved ind-

dragelse i bl.a. arbejdsgrupper og udpegning af pilotkommuner.  

 

• KL kan tilslutte sig rapportens konklusioner om vigtigheden af et fæl-

les situationsbillede, herunder et fælles overblik, der understøttes af et 

fælles og opdateret kortmateriale, samt konklusioner og anbefalinger 

fra evalueringsrapporten generelt. 

 

• KL kan endvidere tilslutte sig, at projektet implementeres i to delleve-

rancer.  

 

• Den skitserede model, hvor Rigspolitiet forestår projektledelsen og en 

fremtidig driftsorganisation, ligger tæt op ad den model, der blev an-

vendt, da SINE kommunikationsdelen blev opbygget. Erfaringerne 

med samarbejdet med SINE Sekretariatet er positive, og dette samar-

bejde må gerne fortsætte og udbygges.  

 

• KL har vurderet, at arbejdet med at etablere de kommende 20 bered-

skabskredse, der skal være i drift senest 1. januar 2016, ikke ses at give 

problemer i forhold til udviklingen og implementeringen af SINE Ser-

vice. 

 

Økonomi 

Der er i høringsmaterialet angivet et estimat for de forventede udgifter til 

gennemførelse. Det samlede beløb for alle beredskaber (politi, rednings-

beredskab, sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen) 

er anslået til: 

 

SAMLET Etablering Årlig drift 

Omkostninger til it-

etablering, udstyr, mv. 

51,9 mio. kr. 13,6 mio. kr. 
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Beredskabernes interne 

ressourceforbrug 

 

54,8 mio. kr. 6,1 mio. kr. 

 

Total 

 

106,7 mio. kr. 19,7 mio. kr. 

 

Det understreges, at der er tale om foreløbige overslag, som baserer sig 

på middelestimater. Kommunernes andel heraf vil skulle beregnes efter-

følgende. KL har derfor i høringssvaret taget forbehold for de kommen-

de endelige økonomiske beregninger af udgifterne. 

 

 

 

15.4. Prioriterede EU-sager 2015 på teknik- og miljøområdet 

SAG-2014-06917 adn 

 

Baggrund 

Den nye EU-Kommission med formand Jean-Claude Juncker i spidsen, 

fremlagde den 16. december 2014 sit arbejdsprogram for 2014. På bag-

grund af dette og de vedtagne prioriteter for 2014, har sekretariatet ud-

arbejdet forslag til prioriterede indsatsområder i 2015. 

 

 KL’s Internationale udvalg har ved møde den 19. marts 2015 vedtaget 

prioriteterne i KL’s EU-interessevaretagelse for 2015. 

 

Af teknik- og miljørelevante sager er følgende prioriteret: 

• Revision af EU's affaldslovgivning 

• Natura 2000 (fugle- og habitatdirektiverne) 

 

Desuden blevet det besluttet, at energiunionen overvåges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Kommissionens arbejdsprogram for 2015 adskiller sig fra tidligere ar-

bejdsprogrammer ved kun at fokusere på ”store ting” og således afholde 

sig fra områder, som medlemsstaterne bedst selv kan regulere på. Den 

overordnede ambition er at lave bedre lovgivning – ikke nødvendigvis 

mere lovgivning. 

 

Arbejdsprogrammet indeholder få nye, men omfattende initiativer samt 

en liste med eksisterende lovgivning, der foreslås revideret/tilpasset.  
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Kommissionen har desuden trukket 73 verserende forslag tilbage – her-

iblandt pakken om cirkulær økonomi (den såkaldte affaldspakke). 

 

Ift. teknik- og miljøområdet indeholder arbejdsprogrammet for 2015 kun 

to nye sager. Det har medført kritik, at Kommissionen ikke vil fremlægge 

nye sager, men kun revidere eksisterende lovgivning eller trække verse-

rende lovforslag tilbage. Kommissionens to nye forslag på teknik- og 

miljøområdet er: 

 

• Strategiramme for energiunionen 

Fokus på energiforsyningssikkerhed, integrering af de nationale energi-

markeder, nedbringelse af energiefterspørgslen i Europa, dekarbonise-

ring af energimikset og fremme af forskning og innovation på energiom-

rådet. 

 

• Politisk meddelelse om COP21 

Kommissionen vil arbejde på en meddelelse, der skal redegøre for EU’s 

visioner i forhold til COP21. 

 

På baggrund af Kommissionens arbejdsprogram og de vedtagne priorite-

ter for 2014, har sekretariatet udarbejdet forslag til, hvilke indsatsområ-

der KL bør fokusere på i 2015. Internationalt udvalg har besluttet, at 

følgende sager på teknik- og miljøområdet prioriteres i 2015: 

 

• Revision af EU's affaldslovgivning 

Kommissionen trak den 7. marts 2015 forslaget om pakken om cirkulær 

økonomi tilbage, der indeholdte en meddelelse om overgang til cirkulær 

økonomi samt revision af seks eksisterende affaldsdirektiver. I stedet vil 

Kommissionen fremsætte et nyt forslag med udgangen af 2015. 

 

• Kvalitetskontrol af Natura 2000 (fugle- og habitatdirektiverne) 

Direktivet om beskyttelse af vilde fugle og direktivet om bevaring af na-

turtyper samt vilde dyr og planter skal evalueres og kvalitetskontrolleres 

for at vurdere potentialet for at sammenlægge dem i én mere moderne 

lovgivning. 

 

Internationalt udvalg besluttede desuden, at strategirammen for energi-

unionen følges ift., hvilke muligheder og/eller konsekvenser den vil have 

for kommunerne. 

 

 

15.5. Fremtidens teknik- og miljømedarbejder 

SAG-2014-06954 brh / bem 
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Baggrund 

Kommunerne skal levere fleksibilitet og et højt tempo i opgaveløsningen 

og presses af borgere, erhverv og interesseorganisationer, som måler 

kommunerne på performance. Nationale vækstpakker og økonomipak-

ker, stiller nye krav om kortere sagsbehandlingstider, men  måske er løs-

ningen ikke bare at skære ind til benet. Måske er det snarere at gøre tin-

gene lidt anderledes. Det har KL haft på dagsordenen i et pilotprojekt, 

hvor syv kommuner har deltaget. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Myndighedsopgaver og drift i kommunerne har traditionelt fyldt meget, 

men nye krav om at kunne bidrage mere proaktivt til samfundets udvik-

ling, er en væsentlig forventning til fremtidens teknik- og miljøforvalt-

ninger. Det kræver, at paletten af kompetencer hos medarbejdere og le-

dere udvides og udvikles.  

 

Teknik- og miljøforvaltningerne står i en kulturel forandringsproces. KL 

og KTC’s faggruppe for Ledelse har derfor henover vinteren gennemført 

et pilotprojekt, der skal danne grobund for en ny kompetencegivende 

uddannelse målrettet teknik- og miljømedarbejdere i kommunerne. Ud-

dannelsen skal styrke en række ikke-faglige kompetencer hos medarbej-

dere. Fokus er på partnerskaber med borgere og erhverv, bedre kommu-

nikation og samskabelse med civilsamfundet. 

 

Faxe, Fredensborg, Hjørring, Middelfart, Næstved, Rudersdal og Varde 

Kommuner deltog i pilotprojektet.  

 

Nye løsninger kommer, når man tænker sammen  

Fra at tænke borgere og virksomheder blot som modtagere af ydelser, 

kan vi sammen finde nye løsninger, når tilgangen i stedet bliver som 

kommune eller medarbejder at skabe noget sammen med eksterne aktø-

rer. Nye løsninger kan også findes i en organisering på tværs af de kom-

munale fagligheder. Ved at gøre bedre brug af hinandens og borgernes 

ressourcer og kompetencer, kan kommunen facilitere nye løsninger, som 

ellers ikke ville være kommet frem. De nye løsninger og den merværdi, 

som det giver borgere og virksomheder – kan ofte være løsninger, som 

ligger udover den velfærdsydelse, som kommunerne skal levere som en 

del af kerneopgaven.  
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På uddannelsen trænes medarbejderne i at forstå de forskellige roller, der 

er nødvendige for at levere den ydelse, som forventes af en moderne 

forvaltning i evig forandring. Lidt forenklet sagt kan de være myndighed 

og håndhæve loven. De kan bidrage med deres faglighed. Men de endelig 

kan også påtage sig den mere faciliterende rolle, hvor de med kendskab 

til loven og deres faglighed i samarbejde med borgere og virksomheder 

er med til at finde nye løsninger. 

 

Evaluering 

Den gennemgående tilbagemelding fra pilotprojektet var, at der opleves 

en markant og umiddelbar effekt for den enkelte deltager. Derimod kun-

ne effekten i organisationen godt forbedres. Fremadrettet vil lederne i 

højere grad blive inddraget i uddannelsesforløbet. Hvis et sådant kultu-

relt forandringsprojekt skal lykkedes, skal man have chefniveauet i orga-

nisationen med.  

 

Sekretariatet planlægger at udbyde uddannelsen bredt til alle kommuner 

fra efteråret 2015. Læs mere om uddannelsen her: 

www.kl.dk/fremtidensmedarbejder.  

 

 

15.6. KL’s høringssvar til Danmark uden Affald II – Udkast til Strategi 
for Affaldsforebyggelse  

SAG-2015-01500 mavv 

 

Baggrund 

KL har d. 7. april 2015 indgivet høringsvar til regeringens 2. del af Dan-

mark uden Affald - Udkast til strategi for affaldsforebyggelse. Strategien 

er et led i Danmarks forpligtelse jf. Affaldsdirektivets art. 29 

(2008/98/EC) og skal derfor ses i forlængelse af 1. del, som fastlægger 

rammen for målet om 50 % mere genanvendelse i 2022.   

 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Regeringens udkast til en ny affaldsforebyggelsesstrategi lægger op til et 

øget fokus på omstillingen i de danske virksomheder og involvering af 

borgerne. KL har opfordret til yderligere dialog med Miljøstyrelsen om 

kommunernes nuværende og fremtidige rolle i denne indsats.  

 

http://www.kl.dk/fremtidensmedarbejder
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KL stiller sig som positiv overfor strategiens hovedformål. Affaldsfore-

byggelsesindsatsen er en central samfundsudfordring og skal sammenkæ-

des med den øgede indsats for mere genanvendelse, som kommer af 

strategiens første del. Her er det derfor essentielt, at kommunerne kan se 

sig selv i en tydeligere rolle i den større værdikædebetragtning.  

 

KL mener i den forbindelse, at udkastet til affaldsforebyggelsesstrategien 

bevæger sig på et relativt overordnet niveau og samtidig mangler at hæfte 

de mange nye indsatser op på konkret lovgivning. Ligeledes er det svært 

at få øje på, hvad regeringen mener kommunernes mandat bør være i 

fremtiden som ansvarlig myndighed for affaldshåndteringen.  

 

Her bør der derfor ses på skabe synergi mellem kommunernes kendskab 

til de lokale virksomheder og deres i forvejen naturligt tætte samspil med 

borgerne.  

 

Ligeledes er det oplagt, at der medtænkes en strategisk indsats for at ska-

be mere cirkulære forretningsmodeller i de offentlige indkøb.  Det ses 

her som nødvendigt for at rykke de grønne indkøb op på det næste ni-

veau og være med til at sikre bedre service i rammeaftalerne, fx ved køb 

af IT udstyr.  

 

./. Høringsvaret er vedlagt. 
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16. Eventuelt  
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17. Lukkede sager  

 


