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1.1 Godkendelse af referat af Teknikerkontaktudvalgsmøde



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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2015 

 

 

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G

E T  

Dato: 06-02-2015 09:30 

Sted: Mødelokale S-02 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

xDirektør Torben Glesborg, Københavns Kommune  

xKommunaldirektør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune 

-Direktør Anne Velling, Odense Kommune 

xDirektør Christian Bjerg, Aalborg kommune 

-Direktør Trine Holmbjerg, Fredensborg kommune 

xDirektør for Miljø og Energi Søren Gais Kjeldsen, Aalborg Kommune  

xDirektør Iben Koch, Rudersdal Kommune  

xSekretariatschef Ane Marie Clausen, KTC  

xTeknisk direktør Jørgen Jensen, Struer Kommune  

xTeknisk direktør Christian Roslev, Frederikshavn kommune  

-Økonomichef og Chef for Administration og Ejendomme, Michael Jo-

hansson, Aarhus Kommune 

xDirektør for By, Land og Kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune  

-Centerchef Flemming Kortsen, Slagelse kommune 

xChef for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, Aarhus Kommune (afløser 

for Erik Jespersen) 

xKontorchef Marie Louise Madsen, KL 

xUdviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL 

xChefkonsulent Troels G. Rasmussen, KL 

 

xChefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL 

xKonsulent Niels Philip Jensen, KL 

xChefkonsulent, Anders Christensen, KL 

xKonsulent, Susanne Lykke Jakobsen, KL 

 

Afbud 

xDirektør Erik Jespersen, Aarhus Kommune (afløses af Claus Nickelsen) 

x Anne Velling, Odense Kommune 
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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat fra TKU-mødet den 11. december 2014 

SAG-2014-01990 roe 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 
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2. Meddelelser 

Sdfd 

 

Søren Gais  

 

MLM præsenterede sig selv 8 år i KL 

 TGR 7 år i KL 

 

Ny besætning også anledning til at overveje om der er noget som  

 

MLM kvitterede for faggruppekonferencen.. 

TMU: møde med eftermøde om bl.a. formanden DANVA 

Hvis TKU har meddelelser er I velkomne til at byde ind. 
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3. Temadrøftelser  

 

 

3.1. Rollefordeling i fremtidens energiplanlægning  

SAG-2014-07106 - brh 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter, hvordan fremtidens 

lokale energiplanlægning bedst organiseres. 

 

Beslutning 

Sdfsdf 

Henrik Harboe? har meldt afbud, hvorfor chefkonsulent Birthe Rytter 

Hansen fra KL-TM. KL har med bidrag fra KTC påpeget at strategisk 

energiplanlægning bør foretages strategisk og helhedsorienteret – og fi-

nansieres over  

 

KL har aftalt med Energistyrelsen at parterne senere i 2015 skal i dialog 

om, hvordan  

 

Fra statens side fremføres, at regionerne fin kan klare den strategiske 

planlægning godt – og  

 

Søren og Iben og Thomas og Kristian og Klaus 

Finde model for tværkommunal planlægning  

Forpligtende – som aftale eller lovgivning 

Statens rammevilkår er afgørende – ift. konkurrencevilkår, barrierer og 

muligheder   

Ingen myndighed kan klare opgaven alene 

Trælse erfaringer med regionerne i front 

Erfaringer fra andre funktionsbestemte samarbejder som fx vådområ-

deoplande og vandråd. Energioplande er oplag 

Der samarbejdes allerede tværkommunalt om vindmøller 

Kommunale politikere sidder i forsyningsselskaberne 

Forretningsudvikling i synergi med varmeforsyning. 

 

 

  

3.2. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser 

SAG-2014-01990 roe 
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Indstilling 

Det indstilles, at der fastlægges en temadrøftelse for mødet, den 10. april 

2015. 

Desuden indstilles, at der gives supplerende input til listen over tema-

drøftelserne for 2015. 

 

Beslutning 

Sag om vejsikkerhed kan skubbes fra  

 

Sag om planlægning rykkes fra august til juni 

 

Drøftelse om de politiske boligaftaler kobles sammen med en bredere af 

den almene boligsektor, herunder samarbejde, nedrivning og renovering. 

 

Den byggepolitiske strategi – især regeringens forslag til centralisering af 

byggesagsbehandlingen: Dels som fokuspunkt til økonomiforhandlinger-

ne, dels som en særskilt temadrøftelse senere i 2015. 

 

 

  

3.3. Barrierer for vækst og udvikling 

SAG-2014-06262 mlm 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter eksempler på mulige barrierer for 

vækst og udvikling på teknik- og miljøområdet. 

 

Beslutning 

Sdfs 

MLM orienterede om, at  

 

Torben: Natur- og Miljøklagenævnet..lange sagsbehandlingstider 

 

Iben: Manglende international promovering af København mhp. vækst-

virksomheder – inkl. reanalyse de midler der p.t. 
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4. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 
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5. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

5.1. Bedre rammer for den fysiske planlægning – 29 konkrete løsnings-
forslag 

SAG-2014-04890 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter udkastet til 29 konkrete løsningsfor-

slag. 

 

Beslutning 

MLM orienterede om status i forhandlingerne med staten. Staten ønsker 

generelt ikke at ændre noget ift. detailhandel, strandbeskyttelse, kystbe-

skyttelse og det åbne land.  

 

Støj  

 

 

Lokalplanproces mere smidig 

 

Når udvalgsarbejdet er afsluttet, vil KL spille ind med et katalog til en ny 

regering. 

 

STØJ 

Torben: Tilbageholdende med at Skal man mål støj udvendig eller ind-

vendig? Tænke os om, hvorvidt 

Christian: Fik problemer ved at måle udvendig. Det ser fornuftigt ud at 

måle indvendig. 

Thomas: Altanspørgsmålet er relevant 

 

Åbne land 

Iben: Vigtigt med planlægningsmuligheder – i stedet for virksomhedsret-

tigheder, så de grønne værdier bevares og udvikles. Det kan fx ske ved at 

differentiere landzonen 

Generelt 

Christian: Løsningsforslag der vil gør det smidigere er meget relevante.  

Ved siden af Iben: Mørketal da mange sager ikke kommer frem til 

NMKN 

Kristian: Rigid lovfortolkning og lægger niveau på områder hvor der ikke 

er bekendtgørelser eller vejledninger. 
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Iben: Lovgivningen  

Søren Gais: Snarere præcedens i NMKN end lovgivning. Konteksten for 

lovgivningen var anden kommunestruktur, detailorienteret vejledninger 

og NMKN-afgørelser. 

OSD – NFI-områder er den samme problemstilling 

 

 

 

 

  



Teknikerkontaktudvalget  | 06-02-2015 

 SIDE  |  12 

6. Behandlingssager - Miljøpolitik 

 

 

6.1. Grundvandskortlægning efter 2015 

SAG-2014-07072 npj 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget kommer med forslag til, hvordan der med for-

del kan arbejdes videre med den kommunale interessevaretagelse, herun-

der evt. undersøge interessen hos kommunalpolitiker for at påvirke pol i-

tiske kontakter på Christiansborg i retning af kommunernes ønsker. 

 

Beslutning 

Der var afbud fra Michael Dam, hvorfor KL ved Niels Philip Jensen ori-

enterede om den nye lovstruktur: 

• Opgaven varetages fortsat af NST og udfases frem mod 2020 

• Kommunerne får ikke indflydelse på kortlægning og planlægning.  

 

Der var enighed om at opgaven bør fortsætte efter 2020 og bør ske med 

kommunal indflydelse i fx en styregruppe med regionerne, DANVA m.fl. 

Der var enighed om dels af presse på via kontakter på Christiansborg og 

dels anvende pressesporet, fx med hjælp fra KTC´s faggruppe. 
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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  

 

 

9.1. DK i forandring – fase 2 – politiske initiativer 

SAG-2014-05149 jmp 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At udvalget drøfter den overordnede fortælling omkring et Danmark 

i forandring (bilag 1) 

• At udvalget drøfter de forslag, der vedrører det enkelte udvalgs kom-

petenceområde (bilag 2). De restende forslag findes i bilag 3. 

• At udvalget drøfter om der skal udvikles yderligere forslag på udval-

gets kompetenceområde 

• At der arbejdes videre med at udfolde og konkretisere initiativerne 

med henblik på at præsentere dem ifm. Kommunalpolitisk Topmøde 

 

Beslutning 

Sdfsdfd 

Kommunerne selv skal kunne vælge om de vil sælge sommerhuse: Er 

slagtet… 

KBh 

Infrastruktur: Genoverveje om bæredygtighed og alternative drivmidler 

 

 

 

  

9.2. Status for evaluering af politiske aftaler på affaldsområdet 

SAG-2014-05186 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunernes behov for ændringer i 

reguleringen på affaldsområdet, der kan fremme genanvendelsen. 

 

Beslutning 

Anders Christiansen fra KL-TM orienterede om, at evalueringen af de 

politiske aftaler nu er udbudt af staten efter kravspecifikation fra Deloit-

te. Groft sagt handler bliver konsekvensen af evalueringen, om kommu-

nerne eller markedet skal løse en større del af affaldsområdet. 

 

TKU pegede på flg. behov: 
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Afklaring ift. de frivillige organisationer bør løses politisk 

Er dette en afbureaukratisering eller det modsatte – med affaldsgebyr 

som eksempel 

Affaldsselskaberne betaler ca. 10 mio. kr. til MST om året – uden af få 

en    

  

 

  

9.3. KL’s arbejde med ressourcestrategien i 2015  

SAG-2014-04167 ksl 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvad der politisk set er de vigtigste 

emner og problemstillinger inden for affald og ressourcer i kommunerne 

lige nu. Dette kan især ses i sammenhæng med den forestående konfe-

rence om Ressourceplanen for kommunalpolitikere og øvrige aktører, 

som sekretariatet arrangerer i samarbejde med Miljøstyrelsen 6. marts 

2015.  

 

Beslutning 

Anders Christiansen fra KL-TM orienterede om, at MST har projektmid-

ler på området. KL har udarbejdet 4 projekter ultimo 2014 og aftalt at 

levere 4 nye projekter i 2015. 

 

TKU pegede på flg. perspektiver: 

• Husk det internationale perspektiv på projektet om piktogrammer 

• Fortsat behov for lokal innovation. 

 

Anders orienterede desuden kort om, at kommunerne ikke er tiltænkt en 

særlig rolle i regeringens nye ressourcestrategis del 2, der blev præsente-

ret primo feb. 2015. Strategien kommer i høring i KTC´s faggruppe. 

  

9.4. Affaldssorteringsanlæg 

SAG-2014-06434 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter: 

• Om der er behov for hjælp til etablering af store centrale affaldssor-

teringsanlæg. 

• Hvorvidt og hvordan kommunerne i så fald kan agere fødselshjælper.  

• Om der er behov for en fælles indsats med Miljøstyrelsen.  
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Beslutning 

TKU pegede på flg. perspektiver: 

• Vi har nok behov for færre end 32 selskaber, så de kan blive større 

• Det er problematisk at kommunerne ikke selv må eje fx et sorterings-

anlæg til plastic. De kunne være fødselshjælpere for innovative løs-

ninger. 

 

  

9.5. Evaluering af klimatilpasningsindsatsen i 2015 

SAG-2015-00054 syj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sekretariatet arbejder for, at følgende elementer indgår i 

evalueringen: 

• Evaluering af finansieringsmuligheder, herunder evaluering af medfi-

nansieringsordningen. 

• Evaluering af lovmæssige udfordringer i forhold til realisering af 

kommunernes klimatilpasningsplaner. 

• Evaluering af planmæssige og styringsmæssige behov for fremadrettet 

forankring af klimatilpasningsindsatsen. 

 

Det indstilles herudover, at udvalget drøfter egne synspunkter og input 

til forbedringsforslag, som sekretariatet bør inddrage i evalueringen, samt 

at evalueringen skal kunne levere et forhandlingsinput til økonomifor-

handlingerne for 2016. 

 

Beslutning 

Susanne Lykke Jacobsen fra KL-TM orienterede om, at KL proaktivt vil 

forberede evalueringen. Dette sker i dialog med KTC-repræsentanter, de 

3 største byer og øvrige kommunenetværk. 

 

TKU påpegede: 

At de 3 nævnte problemstillinger er de rette  

Prioritering og samfundsmæssig nytteværdi. Er fx et stort statsligt pro-

jekt mere effektivt end en mængde små kommunale? 

De 100 % medfinansiering fra selskaberne er  

Øget myndighedsopgave på regnvand overfor de private – på de privates 

regning 
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

10.1. Udvalg om affaldsforbrænding - status 

SAG-2014-05651 esg 

 

Indstilling 

Indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. KBh deltager gerne 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

11.1. Status på planlovsudvalget 

SAG-2014-04890 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

12.1. Høringssvar til bekendtgørelser, der udmønter dele af lov om 
vandplanlægning 

SAG-2014-06555 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til orientering. 

 

  

12.2. Status og høringssvar på ny anmeldeordning for miljøgodkendelser 

SAG-2014-04009 SYJ 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret til efterretning 

 

Beslutning 

Susanne Lykke Jacobsen orienterede om KL sammen med KTC-MIG er 

fokuseret på: 

Statens bebudede krav om mod-DUT  

Virksomhedernes behov for proaktiv dialog 

Behov for besætning af arbejdsgrupper. 

SG: de rigtige ting…. 

 

  

12.3. Status på forhandlingerne om vandsektorloven 

SAG-2014-04348 syj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

Søren Gais orienterede om, at en skriftlig aftale ml. KTC og DANVA er 

på vej. 
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12.4. Hjælpeordning til rensning af spildevand i det åbne land 

SAG-2014-07204 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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15. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

15.1. Lovforslag om fremme af digitalisering og turisme 

SAG-2014-01990 mih 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning. 

 

Beslutning 

      

 

  

15.2. Redningsberedskab – status plan og indsatser 2015  

SAG-2015-00144 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Marie Louise orienterede om, at det tegner til at lande under 20. 

 

  

15.3. Klimatilpasning – Høringssvar medfinansieringsordning samt eva-
luering 2015 

SAG-2014-02725 syj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret og orienteringen om fore-

stående evaluering til efterretning. 

 

Beslutning 
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16. Eventuelt   

 

 

Taksaktionskommisionen og NMKN: Orienteringssag….  
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17. Lukkede sager  

 

 

17.1. Natura 2000-planer 2016-2021 i høring – styring og opgavefordeling 

SAG-2015-00502 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter 

• Hvordan man aktuelt og mere varigt kan sikre den lovhjemlede 

kommunale styringsret til det kommunale ansvarsområde 

• Hvordan kommunerne samlet set kan håndtere NST´s potentielle rol-

ler indenfor det kommunale ansvarsområde – altså ikke NST´s ejer-

ansvar, skovmyndighedsfunktion eller overvågningsfunktion.  

 

Beslutning 

TKU påpegede 

At det er særdeles positivt, at 

Hvordan er vi havnet i en situation, hvor noget lovfæstet er blevet et 

spørgsmål om en økonomisk forhandling 

Ligner sagen om vådområdeprojekterne..men her er vi stillet  

Ufrugtbart ift. samarbejdet  

Italesættes på meget højt niveau for at det hjælper 

Stærk politisk interesse.. 

Nu på en ny måde… 

Anvende Lars Løkkes tale på KØF… 

På den korte bane samtale med NST … 

Benhård kamp om naturressourcer…ambitionerne er for store mål, vir-

kemidler og finansiering… 

Kunne Jørn tage en snak med miljøminsteren… 

NST´s tidligere decentrale økonomi har været projektstyret… 

Det kan ikke løses sammen med NST 
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NOTAT  

Status planlovsudvalget 16. februar 2015  

 

Bedre samarbejde mellem stat og kommuner 

Temaet har løbende været drøftet med henblik på at identificere mulige 

tiltag, der kan understøtte et bedre samarbejde.  

 

Sekretariatet har peget på to hensyn der fremadrettet bør have mere fokus. 

Det gælder dels et mere løsningsorienteret samarbejde mellem myndighe-

derne fremfor den fremherskende statslige håndhævelses-tilgang. Gerne 

inspireret af ”ånden” i de positive samarbejder, der findes på de større pro-

jekter. Det gælder også tidlig dialog og mere klar kommunikation på kom-

muneplan- og lokalplanområdet, herunder også på rette "niveau".  

 

Der er endnu ikke identificeret konkrete forslag der kan understøtte et bed-

re samarbejde, men dialogen herom pågår fortsat. 

 

Detailhandel 

KL har ønsket at drøfte detailhandelsreguleringen bredt i regi af udvalget. 

Miljøministeriet har ønsket at afgrænse udvalgets behandling af samme.  

 

Der har i udvalget derfor været konkrete drøftelser af emnerne 1) internet-

handel samt 2) særligt pladskrævende varegrupper. 

 

Det er sekretariatets forventning, at der vedr. internethandel kan findes en 

løsning hvor der på vejledningsniveau åbnes op for, at et ubetydeligt salg til 

private kunder i tilknytning til internetvirksomhedens fysiske lokaler, ikke 

medfører at butikkens omfattes af detailhandelsbestemmelserne, jf. vedhæf-

tede forslag til løsning sendt til følgegruppen.  
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Miljøministeriet har forsat ikke fremlagt et konkret løsningsforslag vedr. 

særligt pladskrævende varegrupper. 

   

Det er ikke sekretariatets forventning at der nedsættes yderligere arbejds-

grupper på detailhandelsområdet som følge af Planlovsudvalget.  

 

Støj 

KL har i udvalget ønsket at finde løsninger på hhv. problemet med altaner 

og støjberegninger med åbne vinduer, i relation til bolig og erhvervsområ-

der.  

 

KL har ligeledes ønsket en generel revision af støjvejledningerne samt nye 

muligheder for integration af by og erhverv.   

 

Det er sekretariatets forventning, at der findes en løsning på altaner samt 

støjberegning med åbne vinduer.  

 

For de resterende problemstillinger er det indtil videre forståelsen med Mil-

jøministeriet, at Planlovsudvalget anbefaler en opfølgende arbejdsgruppe, 

der arbejder videre med disse problemstillinger. 

 

Almene boliger  

Der er allerede fremsat et lovforslag i Folketinget, der muliggør krav om op 

til 25% almene boliger i lokalplanen.  

 

Lovforslaget er 1. behandlet og ventes vedtaget marts/april 2015.  

 

Fleksibel lokalplanlægning 

KL har fremsat en række forslag ændringer, der kan bidrage en hurtigere og 

mere fleksibel lokalplanplanlægning. Det følgende beskrives udvalgets for-

ventede anbefalinger til de enkelte forslag. 

 

Bedre muligheder for midlertidig anvendelse i lokalplanlagte områder 

Udvalget forventes at foreslå en lovændring så det i visse tilfælde bliver mu-

ligt at dispensere fra lokalplanens principper, dvs. meddeles en tidsbegræn-

set dispensation til fx midlertidig anvendelse.  

 

Lokalplantillæg 

Udvalget forventes at foreslå en lovændring, således at det bliver muligt at 

tilvejebringe lokalplantillæg med en orientering af parter og naboer med en 

frist på mindst 14 dage. Lovændringen skal samtidig muliggør hurtig stil-

lingtagen til opsætning af master i allerede lokalplanlagte områder.   

  

Byzonetilladelser 
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Udvalget forventes at foreslå en op følgende arbejdsgruppe, der kortlægger 

hvordan rammelokalplanlægning og byzonetilladelser kan udformes, med 

henblik på at en senere lovændring fremadrettet giver kommunerne nogle 

nye rammer for planlægningen. 

 

Arbejdsgruppen kobles muligvis på det igangværende arbejde med den byg-

gepolitiske strategi i regi af klima- og energiministeriet. 

 

Generel nedsættelse af høring for lokalplaner samt KP tillæg 

Udvalget forventes at foreslå, at den generelle høringsperiode for lokalpla-

ner samt KP tillæg nedsættes fra minimum 8 uger til minimum 4 uger, jf. 

dog ovenfor vedr. lokalplantillæg. 

 

For kommuneplantillæg hvor der er tale om væsentlige ændringer i kom-

muneplanens hovedstruktur, foreslås en samlet høringsperiode på minimum 

8 uger, hvoraf den offentlige høring af selve forslaget som minimum skal 

udgøre 4 uger. 

 

Udrulning af fuldt digitale lokalplaner 

Det forventes at udvalget foreslår at der i løbet af foråret 2015 findes de 

økonomiske og juridiske løsninger, der er nødvendige for at der kan ske en 

landsdækkende udrulning af fuldt digitale lokalplaner. 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser 

KL har i udvalget ønsket at den statslige administrations praksis for plan-

lægning i områder med OSD og NFI revideres og at der i højere grad læg-

ges evidens og transparens til grund vedr. de miljøfaglige begrundelser. 

 

Det forventes at udvalget anbefaler en evaluering af trinmodellen med del-

tagelse af Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og KL samt evt. udvalgte kommu-

ner. Evalueringen skal munde ud i en vurdering af behovet og mulighederne 

for at revidere trinmodellen, herunder redegørelseskravene.  

 

I evalueringen skal indgå erfaringer med brug af trinmodellen, ny grund-

vandsfaglig viden og vurdering af behov for yderligere undersøgelser samt 

virkemidler via miljøbeskyttelsesloven, herunder virksomhedslisterne.  

 

Evalueringsforløbet foreslås igangsat i foråret 2015 med afslutning inden 

udgangen af 2015. 

 

Det åbne land 

Den fremtidige udvikling af det åbne land er kompleks og en modernisering 

af planloven er blot et af flere nødvendige redskaber. 
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I udvalget har KL fremsat en række forslag til lovændringer/løsninger der 

bør bringes i spil.  

 

Det væsentligste er, at der bør tilvejebringes flere muligheder for sanering af 

eksisterende bygninger samt for at imødekomme ønsker vedr. om- og ud-

bygninger af erhvervsvirksomheder. Samtidig bør kommunerne bredt set 

have flere planlægningsmuligheder i det åbne land. 

 

Drøftelserne i udvalget har indtil videre ikke ført til konkrete bud på hvad 

udvalget forventes at kunne anbefale.  

 

Pt afsøges dog muligheden for, at parterne kan mødes om en model for nye 

og bedre muligheder for sanering og omdannelse i og omkring landsbyerne. 

 

Kyst og strand 

Miljøministeriets udmelding har været, at man ikke har politisk opbakning 

til yderligere ændringer udover kystforsøgsordningen.  

 

KL har i udvalget peget på fire konkrete områder hvor der er behov for at 

skabes nye rammer for udvikling ved kysterne. 

 

Det gælder flere muligheder for kommunerne til at udvikle 

strand/havnearealer foran bymæssig bebyggelse, bedre muligheder for at 

tillade placering af faciliteter langs kysterne, bedre muligheder for at tillade 

udvikling af eksisterende virksomheder i strandbeskyttelseslinjen samt væ-

sentligt bedre muligheder for kommunerne for udvikling i de byer, der lig-

ger indenfor planlovens kystnærhedszone på 3 km.  

 

Det er ikke sekretariatets forventning at der nedsættes yderligere arbejds-

grupper vedr. kyst og strand som følge af Planlovsudvalget. 
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Høringssvar vedr. midlertidig indkvartering af 

flygtninge 

KL har haft Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning 

(Midlertidig indkvartering af flygtninge) i høring, og takker for den 

forbedrede fleksibilitet i forhold til indkvartering, som forslaget vil 

medføre. 

 

En del kommuner står overfor en stor udfordring med at skaffe permanente 

boliger til flygtninge. Der er indgået et tæt og udvidet samarbejde med de 

almene boligorganisationer m.h.p. at sikre boliger, og der er taget skridt til 

et lignende samarbejde med private boligudlejere. Det vil dog ikke være 

muligt for alle at skaffe permanente boliger i den takt, flygtningene 

ankommer til kommunen, hvorfor der også vil være brug for midlertidig 

indkvartering af et ikke ubetydeligt antal personer. Det gælder for 

kommunerne om at afsøge alle muligheder – både i byerne og på landet. 

 

Kommunerne har undersøgt mulighederne, og det vurderes, at der er stor 

sandsynlighed for, at det kan blive nødvendigt at tage bygninger, der ikke 

p.t. anvendes til boligformål i anvendelse. Sådanne bygninger vil i visse 

tilfælde være omfattet af lokalplaner, hvor de er omfattet af andre 

anvendelsesbestemmelser end boligformål. I andre tilfælde, hvor en evt. 

nyopførelse eller ombygning vil vise sig at være nødvendig, skal dette kunne 

lade sig gøre inden for den kortest mulige tidshorisont, og det vil ikke være 

muligt tidsmæssigt at afvente udarbejdelse af en ny lokalplan.  

 

Bestemmelserne i lovforslaget hilses derfor meget velkommen. Dette giver 

mulighed for reelt at inddrage bygninger, der i dag enten anvendes til eller 

blot er udlagt til andre formål. Nogle kommuner ligger inde med tomme 

boliger, ligesom der kan stå tomme kontorbygninger, der med en lettere 

ombygning kan bringes i anvendelse som midlertidige boliger. 
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Vi skal gøre opmærksom på, at behovet er akut, og at ikrafttrædelsesdatoen 

bør ligge så snart som muligt. 

 

KL tager forbehold for senere politisk godkendelse, grundet den korte frist. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Rosenhagen 
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NOTAT

KL høringssvar til Danmark uden Affald 2 - 
Udkast til Strategi for Affaldsforebyggelse

KL har modtaget udkast til Strategi for affaldsforebyggelse. Vi skal på den 
baggrund udtale følgende, i det der samtidig tages forbehold for den videre 
politiske behandling.

Indledende bemærkninger 
KL støtter Strategiens målsætning om at forebygge den samlede 
affaldsproduktion i samfundet, således at der kan spares værdifulde 
ressourcer og afbødes unødig skade af miljøet, samt dertil mindsket 
udledning af drivhusgasser fra produktion af nye råmaterialer. 

KL støtter et generelt et helhedsorienteret fokus, hvor forebyggelse her skal 
forstås som en indsats der har til hensigt at: 1) undgå forbrug af nye 
råmaterialer og systematisk sørge for at genbruge produkter mest muligt før 
de oparbejdes til nye råmaterialer 2) påvirke råmaterialerne og 
standardkomponenternes kvalitative egenskaber, således at de bedre kan 
udnyttes i den videre behandling (oparbejdning) og slutligt afsættes på 
markedet. 

Dette fokus bør tydeliggøres i strategien, i stedet for det mere klassiske 
ressourceeffektivitets fokus. En værdikædebetragtning kræver et holistisk 
perspektiv, der går ud over virksomheders evne til at effektivisere deres 
produktion og den mere lejlighedsvise inddragelse af borgerne. 

Som kompliment til Strategiens 1. del om genanvendelse, ville en 
gennemgående værdikædebetragtning, med fokus på sammenspillet mellem 
den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet, essentielt være 
med til at styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Dette 
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udgangspunkt skal altså ses i sammenhæng med strategiens del 1. som heller 
ikke kan stå alene. 

Det bemærkes, at udkastet til strategien gennemgående er formuleret 
forholdsvis overordnet og løst. Det er vanskeligt, at vurdere hvordan de 
skitserede initiativer spiller sammen med eksisterende lovgivning, planer 
m.v.
Strategien bør være mere konkret, men giver dog idéer til mulige initiativer, 
som kommunerne kan blive en del af i fremtiden.

Kommunernes rolle i strategien ses som meget begrænset. Kommunerne er 
ikke tiltænkt nogen særlig rolle i forhold til strategiens fokusområder og 
hvordan det det givetvis ville spille sammen med kommunernes traditionelle 
forpligtigelser. Det kan for eksempel være, om der er tiltænkt kommunen 
nogen rolle ud over de opgaver, der vedrører kommunen som virksomhed, 
for eksempel via indkøb.

Kommunerne spiller allerede flere roller i dag, som nedenfor er 
eksemplificeret: 

Som virksomhed er kommunerne godt bevidste om de muligheder, der 
ligger i indkøbsfunktionen. Partnerskaber for offentlige grønne indkøb, som 
er nævnt i den nationale strategi, er et eksempel på det eksisterende arbejde. 

Dette kan blive en platform for grønne indkøb, så vi får en bredere 
efterspørgsel, og at der udvikles standarder, så både indkøbere og 
tilbudsgivere får nærmere føling med, hvad der efterspørges og hvordan det 
kan imødekommes. Samarbejder mellem kommuner kan også styrke 
indsatsen og ensarte kvaliteten af vurderinger om tilbudte produkters 
affaldsforebyggende egenskaber. Ligeledes findes der også et nyt fokus på at 
arbejde med cirkulærer indkøbsmodeller.

Vedrørende cirkulær økonomi ser vi behov for et bredere samarbejde med 
deltagelse af staten, kommuner og virksomheder. Området kræver et stort 
fokus og langsigtet engagement. Det bemærkes, det er vigtigt, at 
omstillingen sker på en samfundsøkonomisk ansvarlig måde. 

Ud over den indsats som den strategien tillægger kommunerne, er vi i stort 
omfang facilitator for affaldsforebyggelse, men ofte med et andet 
udgangspunkt eller en anden overskrift end forebyggelse af affald.
 
Der arbejdes fx med: Industriel symbiose, stilles areal til rådighed for 
delebiler og containere til tøjindsamling, drives byttecentre, arrangeres lopp 
og byttemarkeder, undervises i at undgå madspild, tilbydes 
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bæredygtighedsundervisning til børn- og unge, indføres digital post og 
digitaliseres bredt, opsættes drikkefontæner, stilles krav til design og levetid 
osv. 

Smart city-konceptet, som mange kommuner arbejder med, indeholder også 
ofte affaldsforebyggende elementer. For eksempel indkøb af "lys" frem for 
el-pærer, hvilket giver producenten incitament til at levetidsforlænge og 
lette vedligehold. 

Samarbejdet involverer ofte private virksomheder, som kan få nytte af 
samarbejdet ved at høre om kommunernes behov, tilbyde løsninger og 
dermed skabe arbejdspladser. Mange steder i landet er det en stigende 
nødvendighed, at man går sammen om fælles innovative løsninger mellem 
kommuner og virksomheder. I områder med fraflytning kan der være behov 
for at finde synergier, skabe arbejdspladser, og i tætte byområder kan der 
blandt andet være fælles interesse for at udnytte pladsen mest optimalt. 

Alle steder giver det mening, at kommuner og private virksomheder 
arbejder tæt sammen og udnytter den samme infrastruktur, hvad enten det 
er optimeret udnyttelse af bygninger, anlæg og arealer (for eksempel p-
pladser), biogas- eller sorteringsanlæg. 

Jf. miljøbeskyttelseslovens begrænsning for at gebyrfinansiere 
affaldsforebyggelse, er kommunerne indsats i dag skattefinansieret. Der er 
her en gråzone. Ønskes en mere sammenhængende og systematisk 
forebyggelsesindsats, hvor kommunerne kan lave klare overgange til deres 
rolle som affaldshåndterende myndighed, bør der ses på hvordan det 
nuværende mandat kan præciseres og eventuelt udvides. Som konkret 
eksempel har kommunerne brug for, at få klare rammer for 
genbrugsbutikkers drift. 

På baggrund af de nævnte eksempler mener vi, at kommunerne har meget at 
byde på, også mere end rollen som egen virksomhed (indkøber). Der kan 
ligge en stor gevinst ved, at synliggøre og mere systematisk 
erfaringsudveksle om hvilke indsatser, der har størst affaldsforebyggende 
potentiale. Det er dog vanskeligt at igangsætte og drive samarbejder mellem 
kommuner og virksomheder. Der bør derfor ses på succesfulde 
samarbejdsmodeller inden for lovgivningen og peges på, hvor lovgivningen 
bør ændres. At Danmark er et af de mest affaldsproducerende lande i 
verden, betyder, at potentialet er stort. 

Vi opfordre derfor Miljøstyrelsen til at gå i dialog med KL, om hvilken rolle 
kommunerne kan udfylde på området udover den snævre indsats som er 
beskrevet i udkastet.
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Generelle bemærkninger
Det anføres i strategien, at den bl.a. tjener til efterlevelse af 
affaldsdirektivets krav om udarbejdelse af nationale programmer. I sin 
nuværende form synes strategien at være mere overordnet i sine 
målsætninger, end hvad der forudsættes i affaldsdirektivets artikel 29. Her 
ønskes en mere systematisk kobling til den baggrundrapport der foreligger, 
med kvalitative og kvantitative forebyggelsesindikatorer (Undgå Affald, 
Stop Spild nr. 02, 2014). 
 
Af samme grund er det vanskeligt fra et kommunalt perspektiv at vurdere, 
hvad strategien konkret kommer til at indebære for kommunerne. Det kan 
overvejes, om strategien skal formulere mere konkrete kvantitative og 
kvalitative mål, og om det skal præciseres, hvem der har ansvaret for 
målsætningens gennemførelse – herunder hvad kommunerne må bidrage 
med og deltage i. En klar målsætningsramme kunne derfor være ledende for 
de metodiske valg og baggrund for brugen af indikatorer i 
forebyggelsesindsatsen.

Det nævnes i flere sammenhænge, at der skal iværksættes forskellige 
oplysningskampagner, uden at disse konkretiseres nærmere. I det omfang, 
hvor der bliver tale om nationale kampagner, vil det være hensigtsmæssigt 
at koordinere med kommunerne. Her foregår der i forvejen løbende 
borgernære informationskampagner om sortering af husholdningsaffald, 
brug af genbrugspladser osv., og i det omfang, hvor det i øvrigt 
indholdsmæssigt giver mening at koordinere formidlingen, vil dette øge 
budskabernes gennemslagskraft. 

Bygge- og anlægsaffald
Det anføres i Strategien, at en stor del af bygge- og anlægsaffaldet 
nedknuses og anvendes som erstatning for bl.a. sten og grus, mens en 
mindre del genanvendes eller genbruges direkte til samme formål. Der 
udtrykkes derfor ønske om øget og forbedret ressourceudnyttelse på dette 
område.

Det anføres videre kort, at bl.a. indhold af PCB i bygge- og anlægsaffaldet 
udgør et problem, som kan begrænse muligheden for genanvendelse. 
Herefter fokuseres der i strategien i høj grad på fremadrettet at sikre 
bæredygtigt byggeri (og bygningsrenovering) bl.a. gennem anvendelse af 
LCA-modeller med miljøperspektiv. Dette er et yderst relevant fokus. 

I mange kommuner samler den umiddelbare opmærksomhed sig dog i 
midlertidig om håndteringen af den eksisterende bygningsmasse. Hertil 
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estimeres at der rundt om i landet er minimum 60.000 bygninger som er 
nedrivningsmodne, og hvor en systematisk indsats kunne være 
samfundsøkonomisk gunstig på flere planer. 

KL har i forbindelse med det kommunalpolitiske topmøde 2015, bl.a. 
fremsat disse to relevante udspil:

 At der etableres en sanerings- og renoveringspulje på 3-4 mia. kr., der løber 
over fx 5-6 år. Puljen skal indholdsmæssigt afspejle behovet for sanering og 
renovering af bygninger i landsbyer og landområder. 

Dette skal være med til at skabe konsistens og sammenhæng i 
kommunernes håndtering af opgaven med de mange huse og 
bygninger der skal rives ned i de kommende år, og hvor en strategisk 
indsats kunne være med til at løfte genbrugs- og 
genanvendelsesindsatsen, op på et bæredygtigt niveau omkring 
ressourcerne der findes her.

 At der gennemføres ændringer i lånebekendtgørelsen, så kommunerne får adgang 
til at optage lån til at gennemføre nybyggerier og renoveringer med genanvendelige 
materialer fra bl.a. nedrivninger. Forslaget skal undtage sådanne byggerier fra 
at belaste den kommunale låneramme.

Dette ville være med til at styrke ikke bare det store potentiale i at 
genbruge, men også stimulere markedet for genbrug og 
genanvendelse af byggematerialer, hvor ny viden, ny miljøteknologi 
og nye arbejdspladser ville ses som potentielle positive afledte 
effekter. Denne indsats har et betydeligt affaldsforebyggende 
element.   

 
Det er i den forbindelse også positivt, når det i strategien anføres, at 
regeringen prioriterer initiativer vedr. skærpede krav til nedrivning af 
bygninger, herunder krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer, 
om end der i virkeligheden findes mange aktører, der beskæftiger sig med 
nedrivning uden den fornødne viden om gældende regler. 

KL vil gerne i dialog om en fortsættelse af den indsats der blev lavet i 
samarbejde med Miljøministeriet/Miljøstyrelsen og Ministeriet for by, bolig 
og landdistrikter i forbindelse med projektet ”Tomme huse med muligheder 
– forfinelse giver fortjeneste. 

Affaldsbekendtgørelsen indeholder allerede i sin nuværende form visse krav 
om screening for indhold af PCB samt udsortering af PCB-holdigt bygge- 
og anlægsaffald. I mangel af konkrete grænseværdier i bekendtgørelsen 
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henviser Miljøstyrelsen til Københavns Kommunes PCB-vejledning for 
anvisning af grænseværdier.
 
Når der i strategien fokuseres på øget genanvendelse og genbrug af 
byggematerialer, må det være en forudsætning, at det lovgivningsmæssige 
fokus på udsorteringen af materialer, som indeholder PCB og bly (og andre 
farlige stoffer) skærpes. Der bør således lægges klare tærskelværdier til 
grund for udsorteringen af PCB, bly og andre miljøskadelige stoffer. Der 
bør endvidere formuleres klare regler, som anviser, hvordan der skal 
udtages prøver til måling af indholdet. Dette aspekt er i praksis en stor 
udfordring, da det er vanskeligt at sikre, at undtagne prøver af en given 
bygning er repræsentative. Samlet set vil klare og gennemskuelige regler 
vedr. tærskelværdier og prøveudtagning dels forbedre kvaliteten og 
konsistensen i kommunernes anvendelse af reglerne, dels forbedre 
konkurrencesituationen for de nedrivningsvirksomheder, som har fokus på 
miljørigtig affaldshåndtering.
 
De nuværende regler i affaldsbekendtgørelsen medfører alene 
screeningspligt for bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 
1950-1977. Den nedre grænse bør fjernes. 

I praksis viser det sig tydeligt, at det ikke er klart for den almindelige 
bygherre, at fx brug af maling eller fugemasse betragtes som renovering i 
denne sammenhæng. Der ses således løbende anmeldelser, hvor bygherre på 
bilag 11-skemaet anfører, at en bygning ikke er renoveret i den omfattede 
periode, hvor en besigtigelse af ejendommen tydeligt viser, at dette er 
tilfældet. Da affaldsproducenten – screening eller ej – under alle 
omstændigheder har pligt til at udsortere PCB-holdigt affald og farligt affald 
i øvrigt, kan det give anledning til mere uklarhed end lettelse for 
affaldsproducenten, at der er fastsat en præcis nedre årstalsgrænse for 
screeningspligten.
 
Det bør overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt med en øget integration 
af byggelovgivningens regler om nedrivningstilladelse og 
affaldslovgivningens anmeldelsespligt. I reglernes nuværende form er der 
alene krav om samtidighed. Hvis kravet om screening integreres som et 
formelt vilkår for opnåelse af en nedrivningstilladelse, kan dette bidrage til 
at sikre, at flere bygninger faktisk screenes forud for nedrivning.
 

Elskrot
Strategien er på dette område begrænset til en række overordnede 
betragtninger om målsætninger og fremtidige initiativer. Her er det 
nødvendigt i højere grad at inddrage kravene i WEEE-direktivet, som 
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fastsætter en række bindende mål samt en reguleringsrammer, som 
Danmark skal indrette sig efter.
 
Der findes et udnyttet potentiale for at indarbejde cirkulærer 
indkøbsmodeller i de offentlige indkøb af elektronik. Man kan fx se på 
rammeaftalerne på IT området, hvor der er et stort potentiale for bedre 
ressourceudnyttelse og affaldsforebyggelse, men hvor det er svært at få en 
progressiv udvikling i gang. 

Kan det offentlige være med til at skubbe nye forretningsmodeller i gang, 
kan der potentielt skabes nogle nye systemiske strukturer, der kan være med 
til at påvirke de internationale elektronikproducenter i deres praksis. Det 
handler derfor om at påvise det effektiviseringsmæssige potentiale og den 
store miljøgevinst der ligger i den cirkulære tankegang. Det offentlige kan 
og bør derfor bruge sin rolle til at drive denne omstilling.

Der mangler også klare reguleringsmæssige rammer for genbrugsindsatsen, 
som i dag foregår på forskellige niveauer i og omkring kommunernes 
generelle håndtering af WEEE. Med baggrund i WEEE-direktivets artikel 4, 
bør enhver tilskyndelse til samarbejde om forberedelse til genbrug, design 
for adskillelse og genindvinding af ressourcerne være i centrum for 
indsatsen. Dette anskues som essentielt for affaldsforebyggelse.  

Her findes i dag flere social-økonomiske virksomhedseksempler, der yder 
en særdeles samfundsøkonomisk positiv indsats ift. forebyggelse, 
forberedelse til genbrug og sikring af optimal genanvendelse af WEEE. KL 
tilskynder til at sådanne aktiviteter kan blive støttet yderligere og 
kommunerne får de nødvendige reguleringsmæssige redskaber til at 
facilitere eller hjælpe med denne indsats. 

Andre modeller hvor kommuner og private samarbejder i partnerskaber kan 
også undersøges.

Tilsyn
Det anføres i strategien, at tilsynsmyndighedernes viden om 
ressourceeffektivitet skal styrkes. Der er i henhold til gældende lovgivning 
betydelig variation i det tilsyn på såvel miljø- som affaldsområdet, som 
forskellige typer af virksomheder er underlagt. I det omfang, hvor den 
tilstræbte øgede viden om ressourceeffektivitet hos tilsynsmyndighederne 
forventes at indebære en udvidelse af myndighedernes tilsynsområde, må 
det endvidere overvejes, hvordan der kan tilføres myndighederne de 
nødvendige ressourcer til at løfte disse opgaver.  KL vil gerne indgå i dialog 
herom, da kommunerne besidder et godt lokalkendskab, der vil kunne 
udnyttes langt bedre end i dag.  
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I forhold til strategiens betragtninger om at fokuseringen på 
ressourceeffektivitet vil bidrage til at efterleve EU’s BAT-krav skal det 
bemærkes, at dette antageligt overvejende vil vedrøre kommunerne (samt 
Miljøstyrelsen) i deres egenskab af godkendelsesmyndighed for 
listevirksomheder, idet BAT-relaterede krav typisk indgår som vilkår i en 
miljøgodkendelse.
 
Vedrørende emballage nævnes det ganske kort i strategien, at en 
tilsynskampagne på udvalgte emballager, skal skærpe virksomhedernes 
fokus på emballagevalget til et produkt. Det fremgår ikke klart, hvad der 
menes med ”tilsynskampagne”, men i det omfang, hvor det indebærer en 
indsats for kommunerne i deres egenskab af tilsynsmyndighed på 
affaldsområdet, må det også her overvejes, hvordan der tilføres ressources 
til at løfte opgaven.

Miljøvurdering af Strategiens effekt
Det er uklart hvorfor Miljøstyrelsen vurderer at strategien ikke skal 
miljøvurderes. Det ses som helt essentielt at de indsatser som iværksættes 
under strategien, også vurderes objektivt via diverse indikatorer og derved 
kan afgøre om strategien har en reel effekt og om samfundet som helhed 
bevæger sig i den rigtige retning. M.a.o. kan det jo ikke hævdes at de anførte 
forebyggelsesindsatser har haft en gunstig effekt, hvis ikke der laves en 
(benchmark) analyse på et senere tidspunkt og samtidig fastlægges en 
nuværende baseline. 

Med venlig hilsen

Mathias Vang Vestergaard
KL – Teknik og Miljø
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