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1.1 Godkendelse af referat



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

E T  

Dato: 10-04-2015 09:30 

Sted: Skriftlig høring 
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1. Godkendelse af referat 

 

 

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

SAG-2015-01632 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 
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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 

 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-04-2015 

 SIDE  |  11 

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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

10.2. Status på revisionen af EU’s affaldslovgivning 

SAG-2014-00655 adn 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Beslutning 

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

 

 

11.1. Status på planlovsudvalget februar 2015 

SAG-2014-04890 bem 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

12.1. Høringssvar til ny dambrugsbekendtgørelse 

SAG-2015-00043 npj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

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

SAG-2015-01422 npj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 

 

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

SAG-2015-01093 bem 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

13.2. Professionalisering af byggesagsbehandling 

SAG-2013-04589 nsv 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

14.2. Ny rapport om tilbringertrafik til togene 

SAG-2014-06850 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

14.3. Fælles løsninger på vejområdet 

SAG-2014-06046 nis 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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15. Orienteringssager - Øvrige sager 

 

 

15.1. Yderområder på forkant – kommunerne er valgt 

SAG-2014-05850 esg 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

15.2. Redningsberedskab 2015 - Status på KL-indsats 2015 

SAG-2015-00144 ach 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

15.3. Høring om SINE Services 

SAG-2015-00859 can 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

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

SAG-2014-06917 adn 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 
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Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

15.5. Fremtidens teknik- og miljømedarbejder 

SAG-2014-06954 brh / bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

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

SAG-2015-01500 mavv 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

      Orienteringen blev taget til efterretning. 
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16. Eventuelt  
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17. Lukkede sager  
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Indledning 
 

Dette oversigtsnotat er udarbejdet som baggrundsnotat for Miljøstyrelsens ’Partnerskab for automatiske 

affaldssorteringsanlæg’, der er støttet af midler fra MUPD 2014. Partnerskabet består af Miljøstyrelsen, de 

fem regioner og KL. DAKOFA varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet1.  

 

Oversigtsnotatet er første del af en kortlægning af status ift. sorteringsanlæg: hvilke aktiviteter er i gang, 

hvilke anlæg og selskabsdannelser planlægges, hvilke affaldstyper retter initiativerne sig mod, etc. Denne 

kortlægning har følgende udgangspunkt og følgende indhold i den endelige udgave: 

 

 I forbindelse med planlægning og afholdelse af dialogmøderne opnås kontakt til nøglepersoner, 

som giver til input kortlægningen af igangværende og planlagte aktiviteter. 

 Kortlægningen vil ske som et oversigtsnotat i starten om vedtagne beslutninger om 

sorteringsanlæg og senere fire udbyggede notater for henholdsvis Sjælland, Syddanmark, 

Nordjylland og Midtjylland i løbet af projektperioden. Notaterne vil indgå i projektets samlede 

afrapportering. 

 Oversigt på landsplan om affaldsselskabernes (og evt. kommunernes) vedtagne beslutninger om at 

etablere sorteringsanlæg 

 Hvordan er der og kan der bygges der videre på Miljøprojekterne 1558 og 1559, herunder relevante 

muligheder for den enkelte region. 

 Kortlægningen omfatter gennemførte lokale/regionale forundersøgelser og registrering af 

aktørernes besigtigelser af udenlandske sorteringsanlæg. 

 Aktørernes input til evt. ændrede rammebetingelser for selskaber opsamles 

 Fire udbyggede beskrivelser af arbejdet med sorteringsanlæg 

 

Oversigtsnotatet bygger på et begrænset antal telefoninterviews gennemført december 2014 – januar 2015 

suppleret med oplysninger fra virksomhedernes/kommunernes hjemmesider. 

 

Der tages forbehold for informationerne i oversigtsnotatet. Informationerne kan være mangelfulde og 

efterfølgende blive udbygget/tilrettet efter feedback fra de beskrevne aktører. Tilsvarende kan der være 

relevante aktører, som pt. ikke indgår men senere vil blive medtaget i notatet. 

  

                                                           
1 Beskrivelse af partnerskabet kan findes her http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-resultater/partnerskaber-om-
miljoeteknologi/nuvaerende-partnerskaber/partnerskab-for-automatiske-affaldssorteringsanlaeg/  

http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-resultater/partnerskaber-om-miljoeteknologi/nuvaerende-partnerskaber/partnerskab-for-automatiske-affaldssorteringsanlaeg/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-resultater/partnerskaber-om-miljoeteknologi/nuvaerende-partnerskaber/partnerskab-for-automatiske-affaldssorteringsanlaeg/
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Sammendrag  
 

Der er generelt en stor interesse for at deltage i drøftelser omkring sorteringsanlæg til tørre fraktioner og til 

at indgå i samarbejder om dette. Der er allerede en række drøftelser mellem kommuner, selskaber, 

forsyninger mv. om dette2.  

 

Der er stort behov for at få mere afklaring af regler og rammer for organisering og etablering af 

affaldssorteringsanlæg (OPP mv.) og for evt. udvidelser af eksisterende sorteringsanlæg. 

 

Besvarelserne er opsummeret i tabellen på næste side. 

  

                                                           
2 Tilsvarende gælde r for samarbejde om håndtering af det organiske affald, men dette indgår ikke i dette 

notat. 



6 
 

  

Ekstisterende/ 

konkrete planer om 

anlæg

Konkrete projekter/ 

undersøgelser/ønsker

Leverer (eller besluttet at levere) 

kildeopdelt husholdningsaffald
Øvrige bemærkninger

Aage Vestergaard Larsen
(Avanceret anlæg, alene 

til plastaffald)

Projekt med Holbæk Forsyning 

(plastaffald fra husholdninger)

AVV Forundersøgelse

RenoNord
Projekt (RenoNord, 

Aalborg, Hjørring, m.fl.)

Projekt belyser mulig nordjysk anlæg 

for plast-/metalaffald fra 

husholdninger

AffaldVarme Aarhus Evt. samarbejde om anlæg

ESØ 90 Anlæg Billund, Varde

Midtjysk Flaskecentral Anlæg (fokus på glas)

Frederikshavn/AVØ, Ikast-Brande, 

RenoDjurs, Viborg/Revas, (alle fra kuber 

eller containere for flere husstande)
Nomi4S I/S Avanceret anlæg Projekt om videreudvikling Holstebro, Lemvig, Struer, Struer

Randers kommune Anlæg Randers

RenoDjurs Norddjurs, Syddjurs, (begge kuber) Evt. samarbejde om anlæg

RenoSyd Odder, Skanderborg

Østdeponi
Ønsker projekt 

(Østdeponi, Herning, Ikast-

Dansk Affald Avanceret anlæg Projekt om videreudvikling

Aabenraa/ARWOS, Assens, Favrskov/-

forsyning, Haderslev/Provas, Horsens, 

Kolding, Morsø, Odder, Skanderborg, 

Sønderborg/-forsyning, Tønder, Vejen, 

Sordering om ændring af 

selskabsform i 2016 til OPP eller rent 

privat, idet ejerskab pr. 1. jan. 2016 er 

begrænset til Haderslev og Vejen.

FFV Energi og Miljø Overvejer evt. anlæg

Kerteminde Forsyning
Overvejer kildeopdeling, ønsker ikke 

eget anlæg

Meldgaard Miljø  Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud

Marius Pedersen

Var prækvalificeret Vejle anlægs-

udbud. Udført sorteringsforsøg for 

Vestforbrænding, København og 

Odense kommuner på tysk anlæg.

Odense Renovation Vil undersøge muligheder

Ribe Flaskecentral Anlæg (fokus på glas) Esbjerg 

 TAS (nu i Energnist)
Frederecia og Middelfart overvejer 

evt. REnescience eller andre måder

Vejle kommune Vedtaget anlæg Vejle
Forventer mindre anlæg efter 

Kammeradvokatens notat

AffaldPlus
Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, 

Vordingborg (alle besluttet)
Evt. sortering hos ARC eller Reiling.

KARA/NOVEREN
Undersøgelse mængde og økononi 

(kildeopdeling ikke dyrere)

Reiling Anlæg (fokus på glas) Nyt anlægsprojekt i Næstved

Amager Ressourcecenter   

ARC

Plan om avanceret stort 

anlæg

Fleksibelt anlæg til finsortering 

(kildeopdelt, kildesorteret, evt output 

Renescience fuldskala)

Dansk Retursystem
(Avanceret anlæg, alene 

pant-emballage)

Kun for pant-belagt emballage og 

naturligt medfølgende emballageaffald

Frederiksberg kommune Frederiksberg (besluttet)

Halsnæs Forsyning, 

Frederikssund kommune, 

Gribskov kommune

Projekt (undersøgelse om optisk 

posesortering)

HCS Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud

RGS 90 Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud

Region Hovedstaden

(status januar 2015, kun affaldsselskaber, kommuner eller virksomheder med konkrete planer om anlæg eller kildeopdeling er medtaget)

Oversigt over automatiske sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald og planer/undersøgelser herom

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland
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Kortlægningsdel 
 

 

Region Nordjylland 
 

Aage Vestergaard Larsen A/S 
Aage Vestergaard Larsen har eget plastsorteringsanlæg i Mariager. 

 

Anlægget anvender NIR til finsortering i plasttyper og optisk sortering til finsortering efter farve mv. 

 

Aage Vestergaard Larsen deltager bl.a. i et projekt med Holbæk Forsyning (hovedansøger) m.fl. om 

genbrugsplast fra indsamlingssystemer til husholdningsaffald. Projektet har fået støtte fra Miljøstyrelsens 

kommunepulje i 2014. 

 

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S – AVV 
Ejerkommuner: Brønderslev, Hjørring. 

AVV har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

AVV og deres ejerkommuner har drøftet affaldssorteringsanlæg. Det vil fremgå af de kommende 
kommunale affaldsplaner, at der igangsættes forstudier om to typer sorteringsanlæg henholdsvis et 
sorteringsanlæg til emballager og et forbehandlingsanlæg til organisk affald. 
 
Desuden drøftes et evt. samarbejde med Frederikshavn kommune og Jammerbugt kommune samt med 
RenoNord om deres projekter om evt. sorteringsanlæg. 
 
Hjørring kommune er medansøger sammen med Aalborg kommune og RenoNord om en forundersøgelse 
om et sorteringsanlæg til kildesorteret plastaffald og kildesorteret metalaffald (projektet er omtalt under 
RenoNord). 
 

AVØ A/S – Frederikshavn 
Ejerkommune: Frederikshavn (via Frederikshavn Forsyning A/S) 
AVØ har ikke eget sorteringsanlæg 

 

AVØ varetager affaldsopgaverne for Frederikshavn kommune og har ingen planer om 

affaldssorteringsanlæg. Flere problemstillinger bør afklares først, herunder fx rammebetingelser, 

affaldsinput og afsætning. 

 

AVØ indsamler kildeopdelt emballageaffald (glas/metal) i kuber. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos 

Midtjysk Flaskecentral MFC ved Karup. 

 

Læsø Forsyning A/S 
Ejerkommune: Læsø 

Læsø Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

I/S RenoNord 
Ejerkommuner: Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild 
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RenoNord har ikke eget sorteringsanlæg. 

 
RenoNord er blevet bedt af ejerkommunerne om at undersøge det forretningsmæssige grundlag for et 
lokalt men centralt placeret sorteringsanlæg for især husholdningernes plast og metal (men også papir og 
pap). Der vil være et affaldsgrundlag fra ca. 400.000 indbyggere. Anlægget skal kunne foretage en delvis 
sortering af kildesorteret plastaffald og metalaffald til kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig 
oparbejdning. 
 
RenoNord har med Aalborg kommune som hovedansøger og i samarbejde med Hjørring kommune opnået 
tilskud fra Miljøstyrelsens kommunepulje til en sådan forundersøgelse. Der skal arbejdes hurtigt, da flere af 
kommunerne i RenoNord forventer at starte indsamling af kildesorteret plastaffald og metalaffald hos 
husstandene i efteråret 2015. 
  

Renovest I/S 
Ejerkommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild. 

Renovest har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Thisted kommune 
Thisted kommune har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Kommunen har indført kildesortering af husholdningsaffald. De indsamlede kildesorterede affaldsfraktioner 

bliver afleveret på genbrugscentrene og samlet med affaldet der. De er interesseret i at drøfte 

mulighederne for affaldssorteringsanlæg. 
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Region Midtjylland 
 

AffaldVarme Aarhus 
AffaldVarme Aarhus er en selvstyrende driftsvirksomhed under Aarhus kommune. 

AffaldVarme Aarhus har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

AffaldVarme Aarhus har ikke konkrete tanker ift. etablering af eget sorteringsanlæg men er interesserede i 
at indgå i et evt. samarbejde med andre om et evt. sorteringsanlæg. De deltager i konsortiet INNOSORT, 
som arbejder med ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi og nye metoder til prioritering af 
optimale indsamlings- og sorteringsstrategier. 
 

Energnist I/S 
Energnist er en fusion af L90 I/S (ejet af 13 primært midtjyske kommuner) og af Trekantsområdets 

Affaldsselskab TAS I/S (ejet af kommunerne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle). 

Energnist har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Energnist varetager affaldsforbrænding for ejerkommunerne og afhenter affaldet afhentes på 

omlastestationer i kommunerne. 

 

ESØ 90 I/S 
Ejerkommuner: Varde og Ringkøbing-Skjern. 

ESØ 90 har eget sorteringsanlæg i Tarm. 

 

Anlægget sorterer husholdningernes kildeopdelte glas/metal/hård plast og kildeopdelte 

papir/pap/plastfolie. Der anvendes overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, vandsortering og diverse 

tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi. Fejlsorteret porcelæn i emballagefraktionen fjernes 

manuelt. Papir/pap afsættes blandet efter manuel frasortering af folier. 

 

Der sorteres kildeopdelt husholdningsaffald fra Varde kommune og fra Billund kommune, og 

sorteringskapaciteten er hermed fuldt udnyttet. Indsamlingssystemet i de to kommuner svarer til DuoFlex 

fra Dansk Affald med en dobbeltbeholder og kildeopdelt affald i hvert af de to rum. Affaldet fra Ringkøbing-

Skjern kommune er kildesorteret og eftersorteres normalt ikke. Der er ingen planer om at udvide anlægget, 

kapaciteten eller ejerkredsen. 

 

Favrskov Forsyning A/S 
Ejerkommune: Favrskov kommune 

Favrskov Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg.  

 

Kildeopdelt emballageaffald (glas & flasker/metal/hård plast) fra husholdningerne i Favrskov kommune 
indsamles i ét rum i en dobbeltbeholder. Det andet rum anvendes til kildesorteret papir. Det kildeopdelte 
affald finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. 
 
Favrskov Forsyning har drøftet et evt. samarbejde med Renosyd. 
 

Horsens kommune 
Horsens kommune har ikke eget sorteringsanlæg. 
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Der vil i løbet af andet halvår 2015 blive gangsat kildeopdeling og henteordning for husholdningsaffald fra 

alle enfamilieboliger i en dobbeltbeholder med emballage (glas/metal/hård plast) i det ene rum og 

papir/karton i det andet rum. Kommunen har en målsætning om, at alle boliger skal kildesortere 

husholdningsaffaldet og have adgang til aflevering af det kildesorterede affald i nærheden af boligen inden 

2018. 

 

Der skal findes nye samarbejdspartnere, som kan sikre mest mulig genanvendelse og nyttiggørelse af det 

indsamlede affald, samtidig med at der vil blive lagt vægt på driftssikre ordninger. Der må beregnes tid til at 

gennemføre udbud herunder tid til indkøring af de nye aftaler, da der på nogle områder er tale om nye 

behandlingsmetoder, ny teknologi og nye anlæg.  

 

Midtjysk Flaskecentral - MFC A/S 
MFC har eget sorteringsanlæg ved Karup.  

Anlægget sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De 

sorterer også kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast).  

 

Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering (af glasflasker) og diverse 

tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). PET-plastflasker udsorteres manuelt. 

Hele flasker rejses op manuelt og udsorteres herefter automatisk. 

 

Glasskår videresælges pt. uden frasortering af skår af porcelæn/keramik/sten, idet det ikke længere er 

økonomisk rentabelt at anvende anlæggets eksisterende automatiske udstyr hertil for emballageglasskår. 

Dog frasorteres porcelæn/keramik/sten fra skår af planglas.  

 

MFC finsorterer bl.a. kildeopdelt husholdningsaffald fra Viborg kommune Revas, AVØ, RenoDjurs og Ikast-
Brande kommune. De byder løbende sortering af kildeopdelt affald fra andre kommuner mv.  
 

Nomi4S I/S 
Ejerkommuner: Holstbro, Struer, Lemvig, Skive. 

Nomi4S har eget sorteringsanlæg i Holstebro. 

 

Anlægget sorterer kildeopdelt metal/hård plast fra husholdningerne, stort og små brændbart affald samt 

bygge-anlægsaffald fra genbrugspladserne. For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til Miljøprojekt 

1559 fra Miljøstyrelsen. Anlæggets sorteringskapacitet er tilpasset den forventede maksimale 

affaldsmængde fra de fire ejerkommuner, og Nomi4S har tidligere budt på sortering af (kildeopdelt) 

husholdningsaffald fra andre kommuner.  

 

Der igangsættes i 2015 et nyt stort projekt (med tilskud fra MUDP 2014) om forbedring og udvikling af de 

anvendte sorteringsteknologier samt mulig anvendelse af nye teknologier.  

 

Randers kommune 
Randers kommune har eget sorteringsanlæg 

 

Anlægget sorterer kildeopdelt glas/metal/hård plast fra kommunes husholdninger (96.500 indbyggere). Der 

anvendes overbåndsmagneter, hvirvelstrømsmagneter og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-

teknologi. Hele glasflasker og hele PET flasker frasorteres manuelt. 
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Anlæggets har en betydelig ikke-udnyttet sorteringskapacitet, men der er pt. ikke planer om at indgå aftaler 

med andre kommuner om affaldssortering. 

 

Indsamlingssystemet anvender en dobbeltbeholder med det kildeopdelte emballageaffald i det ene rum og 

kildesorteret papir i det andet rum. 

 

RenoDjurs I/S 
Ejerkommuner: Norddjurs, Syddjurs. 

RenoDjurs har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

De har ikke konkrete tanker og planer ift. etablering af eget sorteringsanlæg men er interesserede i at indgå 

i et evt. samarbejde med andre om et evt. sorteringsanlæg. 

 

I de to ejerkommuner indsamles kildeopdelt emballageaffald (glas/metal) i kuber. Dette kildeopdelte affald 

finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral. 

 

RenoSyd I/S 
Ejerkommuner: Skanderborg, Odder. 

RenoSyd har ikke eget sorteringsanlæg.  

 

Kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra husholdningerne i de to ejerkommuner indsamles 
samlet i én beholder. Dette kildeopdelte emballageaffald finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. 
 

Renosyd har deltaget i ”regionsmøder”, hvor deltagerne var enige i, at der er behov for flere 
sorteringsanlæg og gerne et centralt affaldssorteringsanlæg i Østjylland, men ingen har rykket på området 
endnu. Herudover er der behov for konkrete analyser og afklaring af organisering (evt. OPP), rammevilkår, 
potentiale, mængder (stordrift) mv. Generelt enighed om de store linjer for et sorteringsanlæg, men der 
mangler flere konkrete detaljer. 
 

Samsø kommune 
Samsø kommune har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

De har ikke planer om at etablere et sorteringsanlæg. Kommunens tekniske udvalg vurderede, at det ikke 

var en kommerciel mulig løsning bl.a. pga. af transportudgifter til udsorterede fraktioner. Der er 3.500 

husstande på Samsø, hvoraf 25 % er sommerhuse. Kommunen har planer om at indføre kildesortere af 

organisk dagrenovation til anvendelse i et fællesbiogasanlæg og opgradere gassen til anvendelse i 

færgedriften. 

 

Silkeborg Forsyning A/S 
Ejerkommuner: Silkeborg 

Silkeborg Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

De har endnu ikke besluttet præcist, hvad de vil gøre ift. med udsortering af husholdningsaffaldet.  
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Viborg kommune Revas 
Revas er en selvstyrende driftsvirksomhed under Viborg Kommune. 

Revas har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

I Viborg kommune indsamles kildeopdelt emballageaffald (glas/PET-plastflasker og aluminiumsdåser) i 

kuber og underjordiske containere. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral. 

 

Østdeponi I/S 
Ejerkommuner: Herning, Ikast-Brande, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Varde, Billund, Vejle. 

Østdeponi har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

De er interesseret i at udvikle og etablere et eget sorteringsanlæg (i samarbejde med Herning kommune og 

Ikast-Brande kommune) og har tidligere søgt tilskud fra MUDP. 

 

Ikast-Brande kommune sender kildesorteret emballageaffald (henholdsvis glas, metal og hård plast fra 

kuber hos boligforeningerne) til finsortering hos Midtjysk Flaskecentral MFC. Under transporten 

sammenblandes metal og hård plast af logistiske årsager, men ud- og finsorteres igen efterfølgende. Billund 

kommune sender kildeopdelt emballageaffald til sortering hos ESØ. Vejle kommuner har vedtaget at 

etablere eget sorteringsanlæg. 
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Region Syddanmark 
 

ARWOS Affald A/S – Aabenraa 
Ejerkommune: Aabenraa. 

ARWOS Affald har ikke eget sorteringsanlæg. 

 
Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Aabenraa kommune med DuoFlex-systemet (2-rums 
beholder med henholdsvis glas/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk 
affald i Vojens. 
 

Assens Forsyning A/S 
Ejerkommune: Assens. 

Assens Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. 

 
Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Assens kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder 
med henholdsvis glas/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i 
Vojens. 
 

Dansk Affald A/S 
Ejerkommuner: Haderslev, Vejen, (og Kolding indtil 1. jan. 2016). 

Dansk Affald har eget sorteringsanlæg. 

 

Anlægget sorterer kildeopdelt fra husholdningerne i de tre ejerkommuner samt fra kommunerne Aabenraa, 

Favrskov, Haderslev, Horsens (fra andet halvår 2015), Morsø, Odder, Skanderborg, Sønderborg og Tønder. 

For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til Miljøprojekt 1559 fra Miljøstyrelsen.  

 
De fire ejerkommuner anvender DuoFlex systemet, hvor kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård 
plast) fra husholdningerne indsamles i ét rum i en dobbeltbeholder. Det andet rum i dobbeltbeholderen 
anvendes til kildeopdelt papir/pap/plastfolie. Andre kommuner, som leverer til affald til anlægget, kan 
anvende andre sorteringsvejledninger.  
 

Dansk Affald har gennemført projekter om udsortering af TetraPak og tekstiler under i forbindelse med 
konsortiet INNOSORT, som arbejder med ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi og nye 
metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier. Dansk Affald arbejder videre med 
dette bl.a. i et projekt om øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre med støtte fra MUDP 2014.  
 

FFV Energi og Miljø A/S – Faaborg-Midtfyn 
Ejerkommune: Faaborg-Midtfyn. 
FFV Energi og Miljø har ikke eget sorteringsanlæg.  
 
FFV Energi og Miljø overvejer at etablere et mindre, automatisk sorteringsanlæg til at supplere den 
manuelle finsortering, som i dag foretages for kildesorterede affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet. 
 

Kerteminde Forsyning A/S 
Ejerkommune: Kerteminde. 

Kerteminde Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. 
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Kerteminde Forsyning har ikke planer om at etablere et sorteringsanlæg, men de er interesseret i evt. at 
sende deres indsamlede affald til et sorteringsanlæg og at indrette deres indsamlingssystemer til dette. 
 

Meldgaard Miljø A/S 
Meldgaard Miljø ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald. 

 

Meldgaard Miljø er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til 

kildeopdelt husholdningsaffald og helst erhvervsaffald afhængigt af de konkrete muligheder og 

forretningscases. Virksomheden var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et 

sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst). 

 

Marius Pedersen Danmark A/S 
Marius Pedersen ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald 

   

Marius Pedersen har gennemført forsøg med henteordning for husholdningernes kildeopdelt 

emballageaffald fra Københavns kommune, Odense kommune og Vestforbrænding. Affaldet blev affaldet 

finsorteret på et tysk anlæg inden videresalg til genanvendelse. Virksomheden tilbyder en henteordning 

”Den Blå Sæk” for kildeopdelt emballageaffald (plast, metal og karton herunder også Tetrapak), som (pt.) vil 

blive indsamlet til finsortering hos andre virksomheder.  

 

Marius Pedersen er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til 

kildeopdelt husholdningsaffald (og helst erhvervsaffald) afhængigt af de konkrete muligheder og 

forretningscases. Virksomheden var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et 

sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst).  

 

Virksomheden ejer bl.a. et  lavteknologisk og delvist manuelt sorteringsanlæg ved Odense, som forsorterer 

hård plast og PVC fra genbrugspladser og erhvervsaffald fra bygge-anlægssektoren, herunder PVC-affald 

indsamlet under WUPPI-ordningen.  

 

Odense Renovation A/S 
Ejerkommune: Odense. 

Odense Renovation har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Odense Renovation vil undersøge relevante sorteringsmuligheder og –anlæg for bl.a. emballageaffald. 

 

Provas - Haderslev Affald A/S 
Ejerkommune: Haderslev (via Provas Holding A/S). 

Provas ejer ikke et sorteringsanlæg (men Haderslev kommune er medejer af Dansk Affald A/S). 

 

Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Haderslev kommune med DuoFlex-systemet (2-rums 
beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres 
hos Dansk Affald i Vojens. 
 

Ribe Flaskecentral A/S 
Ribe Flaskecentral har eget sorteringsanlæg.  
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Ribe Flaskecentral sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. 

De sorterer også kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, 

hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering (af glasflasker) og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke 

NIR-teknologi (til plastsortering). PET-plastflasker udsorteres manuelt. Hele flasker rejses op manuelt og 

udsorteres herefter automatisk. 

 

Ribe Flaskecentral har stor overkapacitet, fordi håndtering af flasker fra bl.a. restauranter er faldet 
voldsomt efter ophævelse af pant på vinflasker for nogle år siden. De ønsker at derfor at gå mere ind i 
håndteringen af andre affaldsfraktioner, som kan håndteres på anlægget og finsorterer pt. kildeopdelt 
husholdningsaffald fra Esbjerg kommune og fra undergrundscontainere på Rømø i Tønder kommune.  
 

Sønderborg Forsyning 
Ejerkommune: Sønderborg kommune 

Sønderborg Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg.  

 

Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Sønderborg kommune med DuoFlex-systemet (2-rums 
beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres 
hos Dansk Affald i Vojens. 
 

Trekantsområdets Affaldsselskab - TAS I/S 
Ejerkommuner: se under Energnist, som TAS nu er en del af. 

TAS ejede ikke et sorteringsanlæg. 
 
TAS havde arbejdet med planer om at etablere et REnescience-anlæg (se beskrivelse af REnescience under 
Amager Ressourcecenter - ARC). Konkrete planer for evt. etablering af et Renescience anlæg er pt. på 
standby.  
 

Fredericia kommune og Middelfart kommune, som er to af det tidligere TAS’ ejerkommuner, ønsker fortsat 
at undersøge mulighederne for evt. etablering af et REnescience-anlæg eller tilsvarende med det 
formål at opnå en øget udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Andre indsamlingsmetoder for de tørre 
genanvendelige affaldsfraktioner i dagrenovationen skal også undersøges, hvilket kan medføre et behov for 
andre typer af forbehandlingsanlæg (og efterfølgende sorteringsanlæg) end et REnescience-anlæg. 
 

Tønder Forsyning A/S 
Ejerkommune: Tønder kommune 

Tønder Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg.  

 

Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Tønder kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder 
med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk 
Affald i Vojens. 
 

Vejle kommune 
Vejle har et ældre optisk posesorteringsanlæg, som sorterer dagrenovation i to farver (grønne poser med 
kildesorteret organisk dagrenovation, sorte poser med restaffald/dagrenovation). Anlægget er nedslidt, og 
det er besluttet, at fremtidige affaldsordninger ikke skal baseres på optisk posesortering, og det skal 
således ikke etableres et nyt optisk sorteringsanlæg. 
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Vejle kommune har besluttet at indføre nye obligatoriske henteordninger for kildeopdelt 
husholdningsaffald (plast/metal og papir/karton) i 2016 ud over kildesortering af papir og organisk 
dagrenovation. Kommunen har arbejdet med at opnå en fælles behandlingsløsning for dette og andet af 
kommunens genanvendelige husholdningsaffald (og evt. erhvervsaffald). Det er pt. ikke afklaret, hvordan 
og hvor håndteringen af det kommende kildeopdelte husholdningsaffald skal finde sted. 
  
Kommunen havde i 2013 efter diverse undersøgelser og i overensstemmelse med vejledning fra eksterne 

advokatvirksomheder vedtaget at etablere et nyt sorteringsanlæg til husholdningsaffaldet. Anlægget skulle 

også have kapacitet til at håndtere affald fra servicesektoren og andet erhvervsaffald fra kommunen og evt. 

affald fra andre kommuner i det omfang, som et planlagt nyt offentligt-privat aktieselskab kunne vinde 

udbud fra andre kommuner. Mængden af øvrigt erhvervsaffald til anlægget skulle afhænge af tilgængelig 

kapacitet på anlægget, og virksomhedens mulighed for at vinde udbud eller indgå aftaler/kontrakter om 

dette.  

 

Sorteringsanlægget skulle bygges og drives som del af andre af kommunens affaldsrelaterede aktiviteter i 

et offentligt privat aktieselskab i overensstemmelse med Lov 548 og med en stor, men ikke-bestemmende 

kommunal ejerandel (forvente max. 49 % kommunal ejerandel). Fire private virksomheder, HCS, Marius 

Pedersen, RGS90 og Meldgaard Miljø, var blevet prækvalificerede til at byde på opgaven og den 

konkurrenceprægede dialog var igangsat. Efter offentliggørelse af Kammeradvokatens notat ”Kommuners 

deltagelse i selskaber der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald” af 6. februar 2014 og efterfølgende 

dialog med Miljøstyrelsen besluttede kommunen at aflyse det igangværende udbud grundet de 

usikkerheder det efterlod for såvel Vejle Kommune som de 4 private aktører, og fordi evt. lovændring eller 

yderligere præciseringer af lovgrundlaget ikke foreligge. 
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Region Sjælland 
 

AffaldPlus I/S 
Ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg. 

AffaldPlus har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Det er besluttet i alle ejerkommuner, at der skal indføres henteordninger for kildeopdelt 

husholdningsaffald (plast, metal og sandsynligvis også glas) ud over de nuværende henteordninger for 

kildesorteret affald. Ejerkommunerne forventes at vedtage de endelig ordninger for det kildeopdelte 

husholdningsaffald i 2016 med henblik på indførelse i 2018.  

 

Der er sonderinger i gang om, hvor det kildeopdelte affald ville kunne blive finsorteret (fx hos ARCs 

kommende anlæg i hovedstadsområdet eller måske i Næstved, såfremt Reiling kommer til at kunne tilbyde 

denne mulighed på deres planlagte glassorteringsanlæg i Næstved). 

 

AffaldPlus gennemfører i samarbejde med Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner forsøg og 

undersøgelse af, hvordan der sorteringsringseffektiviteten øges i etage- og rækkehusboliger (inkl. ved brug 

af kildeopdeling). Der er opnået tilskud til projektet fra MST kommunepulje i 2014. 

 

KARA/NOVEREN I/S 
Ejerkommuner: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød, Stevns. 

KARA/NOVEREN har ikke eget sorteringsanlæg. 

 
Ingen af ejerkommunerne har pt. indført henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald, men 
KARA/NOVEREN har gennemført en analyse om evt. indførsel af kildeopdeling til finsortering på et 
automatisk sorteringsanlæg.  
 
Analyse for KARA/NOVEREN viser, at kildeopdeling og central sortering kan indføres uden ekstra 
omkostninger (rapporten "Systemanalyse - resultater og forudsætninger" fra 19. maj 2014 udført af COWI). 
Systemer med central finsortering af kildeopdelte/kildesorterede materialer synes at være lidt billigere end 
systemer med fuldt udbygget kildesortering og med afsætning af de indsamlede materialer direkte til 
genvindingsindustrien. Der er i alle scenarier i KARA/NOVERENs undersøgelse benyttet gennemsnitlige og 
ensartede priser/omkostninger for indkøb og for tømning af beholdere, og disse reflekterer det 
gennemsnitlige omkostningsniveau i ejerkommunerne. 
 
Et samarbejde med andre affaldsselskaber om et større sorteringsanlæg vil være økonomisk fordelagtigt for 
behandlingsprisen og for bedre aftaler med aftagerne pga. store tonanger. Det konkluderes, at nye 
henteordninger for karton, plast og metal fra dagrenovationen ideelt bør afvente evt. beslutning om 
etablering af et centralt finsorteringsanlæg, og at et stordrift centralt finsorteringsanlæg helst skal have et 
opland på mindst 0,7 mio. indbyggere (dog afhængig af input materialer til et sådan anlæg). 
 

Reiling Glasrecycling Danmark Aps 
Reiling Glasrecycling Danmark har eget sorteringsanlæg i Holmegaard og planlægger at bygge et nyt anlæg 

ved Næstved havn. 

 

Anlægget sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De 

overvejer at sortere kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast).  
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Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering, røntgen (sorteret glas 

efter smeltepunkt), diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). Glasskår  

frasorteres skår af porcelæn/keramik/sten med særligt udstyr.  

 

Der modtages glas(skår) fra hele Danmark. Glasemballage indsamlet separat kan modtages til en bedre pris 

for affaldsleverandøren end glasemballage fra kildeopdelt affald, som normalt har et højere indhold af skår 

af porcelæn/keramik/sten og dermed en lavere kvalitet.  

 

I/S REFA 
Ejerkommuner: Guldborgsund, Lolland. 

REFA har ikke eget sorteringsanlæg. 

 
REFA i gang med at undersøge de forskellige muligheder for øget genanvendelse af husholdningsaffald 

herunder kildesortering og/eller kildeopdeling og henteordning ved husstandene. Ejerkommunerne 

beslutter i 2015, hvilke løsninger de ønsker med henblik på at indføre disse i 2017. Der er ikke pt. 

overvejelser om at etablere eget sorterings- eller forbehandlingsanlæg. 
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Region Hovedstaden 
 

I/S Amager Ressourcecenter - ARC 
Ejerkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Tårnby. 

ARC har et REnescience pilotskala-anlæg og arbejder med planer om et eget sorteringsanlæg. 

 

ARC har besluttet at udarbejde et konkret forslag (skitseprojekt) til et stort, automatisk sorteringsanlæg, 
som kan håndtere kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald. Anlægget skal være fleksibelt, så det fx 
også kan håndtere de tørre blandede affaldsfraktioner efter et evt. fuldskala REnescience-anlæg. Konkret 
placering af anlægget besluttes efter udarbejdelsen af skitseprojektet. 
 
Skitseprojektet skal indeholde identifikation og beskrivelse af rammebetingelser, udformning af teknisk 
layout og arealdisposition (men ikke placering), udformning af dispositionsforslag, beregning af 
anlægsbudget, markedsundersøgelse for mulige udstyrs- og maskinleverandører, udformning af strategi for 
udbud af alle nødvendige leverancer samt forslag til organisering af sorteringsanlæg og sikring af 
nødvendige affaldsmængder til anlægget. 
 

Forarbejderne har vist, at en betaling omkring 450 kr./ton input ville give en nutidsværdi over 25 år på nul 

for et scenarie med affald kun fra ARCs ejerkommuner. Her var regnet med en modtageprise på ca. som 

nuværende forbrændingspris (nutidsværdien ville være særligt følsom for variation i affaldsmængder og 

afsætningspriser). Hvis anlægget modtog affald fra Vestforbrænding og evt. flere sjællandske 

affaldsselskaber, så ville anlæggets nutidsværdi over 25 år stige til mellem 60 og 150 mio. kr. 

 

ARC er ved at få undersøgt de juridiske aspekter af sorteringsanlægsprojektet og mulig organisering i 

forhold til de udbudsretlige rammer. Der er ønske om, at kommunerne skal kunne indgå aftaler med 

sorteringsanlægget uden først at have afholdt et udbud (den udvidede in house-regel). Overvejelserne går 

bl.a. på at etablere en SMOKA-lignende organisation med et rent kommunalt ejet sorteringsanlæg, hvor 

kommunerne har kontrol med opgaven, og sorteringsopgaven løses sammen med ejerne.  

 

Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et sorteringsanlæg til behandling af 
kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald, som kan præsenteres for ARCs bestyrelse medio 2015. 
Såfremt det besluttes at gå videre med etableringen af et anlæg, vil det kunne være i drift i starten af 2018.  
REnescience-teknologien testes i et forsknings- og udviklingsprojekt (forsøgsanlæg) på ARC sammen med 
bl.a. DONG Energy. REnescience opdeler det blandede husholdningsaffald i fire dele:  biovæske, plastfolier 
mv., hård plast & dåser mv. samt knust glas/keramik/grus mv.  ARC beregner pt. sammen med Københavns 
Kommune og DONG Energy en business case for et evt. fuldskala REnescience-anlæg. 
 

BOFA – Bornholms Affaldsbehandling 
Ejerkommune: Bornholm. 

BOFA har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Der gennemføres pilotforsøg 2014-15 med indsamling af plastaffald sammen med papiraffald og forventet 

udrulning i helårsboliger i hele kommunen i 2017. Det skal afklares, hvordan finsorteringen skal foregå. 

 

Dansk Retursystem A/S 
Dansk Retursystem har eget sorteringsanlæg i Hedehusene (Høje-Taastrup kommune) samt i Løsning 

(Hedensted kommune). 
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Anlægget udsorterer emballager af PET-plast, aluminium, stål og glas inden videresalg til genbrug eller 

finsortering og genanvendelse hos andre virksomheder. Glasskår frasorteres skår af porcelæn/keramik/sten 

inden videresalg, mens der ikke foretages optisk sortering af plast eller glas i farver inden videresalg.  

 

Dansk Retursystem er en privateje (interessantstyret) non-profit virksomhed grundlagt i af bryggerierne i 

samarbejde med dagligvarehandlen. Virksomheden er reguleret af Miljøministeriet og skal indsamle 

engangsemballage til genanvendelse samt nedbringe butikkernes omkostninger ved at modtage og sortere 

de tomme flasker og dåser fra pantbelagte drikkevarer. Virksomheden har indtil udgangen af 2019 

eneretten til at drive det danske pant- og retursystem og må kun håndtere, hvad der naturligt hører til det 

marked.  

 

Frederiksberg kommune 
Frederiksberg kommune er medejer af ARC og støtter ARCs planer om at etablere et stort automatisk 

sorteringsanlæg til de tørre affaldsfraktioner. 

 

Frederiksberg ønsker, at et kommende sorteringsanlæg skal kunne modtage kildeopdelt 

husholdningsaffald, og at det bør organiseres således, at genanvendeligt erhvervsaffald også kan modtages 

på anlægget og hermed fremme stordriftsfordelene. 

 

Frederiksberg kommune undersøger pt. mulighederne for at indsamle flere affaldsfraktioner sammen (fx 

emballageaffald af henholdsvis pap, plast og metal) for at få færre forskellige affaldsbeholdere ude ved 

husstandene. Mulighederne for at indsamle plastfolie sammen med kildesorteret hård plastemballageaffald 

og flere typer af papemballageaffald sammen i samme papaffaldsbeholder undersøges også. 

 

Halsnæs Forsyning A/S, Frederikssund kommune og Gribskov kommune 
Halsnæs Forsyning A/S (ejet af Halsnæs kommune), Frederikssund kommune og Gribskov kommune har 

ikke eget sorteringsanlæg.  

 

De tre partner gennemfører i 2015 en undersøgelse af økonomiske, tekniske og adfærdsmæssige 

perspektiver ved at indføre optisk posesortering i 3-6 fraktioner ved samtlige husstande i de tre involverede 

kommuner. Projektet af støttet af MST kommunepulje i 2014. 

 

Projektet udspringer af, at der kan være vanskeligt at øge genanvendelsen i gamle og fuldt udbyggede 

sommerhusområder, hvilket udgør en væsentligt del af boligerne i de tre involverede kommuner. Disse 

sommerhusområder har vanskelige adgangsveje, og der er generelt ikke ledige arealer til at etablere 

minigenbrugsøer/miljøstationer. 

 

HCS A/S 
HCS ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald. 

 

HCS er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til kildeopdelt 

husholdningsaffald og erhvervsaffald afhængigt af de konkrete muligheder og forretningscases. 

Virksomheden var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et sorteringsanlæg (udbuddet 

blev aflyst). HCS håndterer for tiden bl.a. plastaffald fra husholdningerne med henblik på finsortering hos 

anlæg andetsteds. 



21 
 

 

Nordforbrænding I/S 
Ejerkommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal. 

Nordforbrænding har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Nordforbrænding er pt. ikke i gang med konkrete undersøgelser om evt. kildesortering af 

husholdningsaffald eller om automatiske affaldssorteringsanlæg til (kildeopdelt) husholdningsaffald. 

 

RGS 90 A/S 
RGS 90 ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald. 

 

RGS 90 er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til kildeopdelt 

husholdningsaffald og erhvervsaffald afhængigt af de konkrete muligheder og forretningscases 

(virksomhedens primære interesse er håndtering af erhvervsaffald). Virksomheden var blevet 

prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst). 

 

Vestforbrænding I/S 
Ejerkommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 

Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, 

Vallensbæk. 

Vestforbrænding har ikke eget sorteringsanlæg. 

 

Vestforbrænding er pt. ikke i gang med konkrete undersøgelser om evt. kildesortering af 

husholdningsaffald eller om automatiske affaldssorteringsanlæg til (kildeopdelt) husholdningsaffald. Der er 

dialog mellem ARC og Vestforbrænding om ARCs planer for et kommende sorteringsanlæg. 
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NOTAT

Fuldt digitale lokalplaner, maj 2015

Resumé:
Sekretariatet har gennem de seneste to–tre år arbejdet på at få moderniseret 
digitaliseringen af kommunernes lokalplandata i regi af Plansystem.dk. En 
kommende aftale med staten kan betyde, at kommunerne påtager sig 
udgifterne ifbm. en mere detaljeret indberetning af alle nye lokalplaner. 
Derudover ønsker KL en nærmere undersøgelse af hvordan og i hvilken 
form de eksisterende lokalplaner kan digitaliseres, før der indgås aftale 
herom.

Mange kommuner er allerede i dag optagede af hvordan man sikre nem og 
overskuelig adgang til kommunens lokalplaner. En del kommuner har 
desuden udtalt ønske om at kunne understøtte en mere systematiseret og 
mindre ressourcekrævende lokalplanlægning fx gennem 
sagsbehandlingssystemer der i højere grad end i dag sætter rammerne for 
lokalplansarbejdet. En kommende aftale med staten går alene på nye krav til 
indberetning i plansystem.dk. Den indbefatter altså ikke fælles løsninger ift. 
kommunernes sagshåndteringssystemer, ej heller en fælles løsning til visning 
på kommunens egne websider. 

Spørgsmålet er, hvorvidt tiden er moden til at afsøge muligheden for et 
fælleskommunalt udbud, der dels må forventes at kunne medføre en 
billigere indkøbspris for den enkelte kommune, dels kan understøtter 
genkendeligheden og hurtigere adgang til lokalplandata på tværs af 
kommunerne? 

Baggrund:
I dag skal der ske en obligatorisk indberetning af kommunernes lokalplaner 
i det statslige Plansystem.dk, der er den fælles offentlige it-platform for 
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visning af planer i Danmark. Formkravet til indberetningen af lokalplaner er 
en PDF-fil.

KL og Miljøministeriet v/Naturstyrelsen har i 2012/2013 som en del af den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennemført et pilotprojekt der viste 
potentialet i, at kommuner indberetter lokalplaner efter en ny metode.

Den nye og fælles datamodel for samtlige kommunernes indberetning af 
lokalplaner i Plansystem.dk adskiller sig fra den nuværende indberetning 
ved, at lokalplanerne indekseres efter de specifikke bestemmelser i planen. 
Dette giver blandt andet mulighed for en mere systematisk og hurtigere 
tilgang til kommunernes lokalplandata – både for kommunen selv samt for 
borgere og virksomheder. 

Baggrunden for ønsket implementering af en fælles datamodel var og er 
bl.a.:

 at sikre let og smidig genanvendelse af digitalt indhold,
 at sikre adgang til specifikke planbestemmelse både ift. anvendelse 

af plandata i den kommunale myndighedssagsbehandling samt for 
borgere, ejendomsmæglere og andre virksomheder udenfor 
kommunen, 

 at give mulighed for tværgående indsamling af informationer fra 
lokalplanerne,   

 at kvalificere lokalplanerne gennem øget genkendelighed på tværs af 
kommunerne. 

Pilotprojektet blev afsluttet i foråret 2013.

Indholdet i en ny datamodel:
Princippet i pilotprojektets datamodel er mere specifikt, at lokalplanen når 
den indberettes, indekseres ift. enkeltbestemmelser, dog sådan at det fort-
sat er den samlede plan der fremgår af visningen i plansystem.dk. Det vil 
sige, at de enkelte bestemmelser i planen vises i sammen med formål og 
redegørelse i den enkelte plan.

Udgangspunktet for pilotprojektets datamodel var desuden, at der bør være 
en række obligatoriske bestemmelser i den digitale indberetning, særligt når 
det gælder de byggeretsgivende lokalplaner. Pilotprojektet estimerede at ca. 
8-10 lokalplanbestemmelser burde gøres obligatoriske.

Heraf følger også at datamodellen i registreringen af planen, skal kunne 
rumme de forskellige lokalplantyper kommunerne anvender. Samtidig er det 
væsentligt at et nyt system sikre tydelighed omkring den enkelte plans 
retlige status som helhedsplan, byggeretsgivende plan mv.  
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Pilotprojektet havde ligeledes stort fokus på, at visningen af den enkelte 
lokalplan gøres objektbestemt i et mere moderne Plansystem.dk. Dette 
indebærer, at det skal være muligt via kort at fremsøge den gældende 
lokalplan - og dermed de gældende planbestemmelser - for et afgrænset 
område. 

Den foreslåede datamodel i pilotprojektet indebærer således udelukkende, 
at kravet til kommunernes indberetning til Plansystem.dk ændres herimod 
en mere detaljeret indberetning med henblik på:

 Indeksering i indberetning i Plansystem.dk og den efterfølgende 
visning af lokalplanen.

 Mulighed for objektbaseret visning af plandata i Plansystem.dk.
 Indførelse af et mindre antal obligatoriske bestemmelser i 

lokalplanen, afhængig af plantypen.

Pilotprojektet fremsatte ikke forslag til, eller løsninger for, indretningen af 
kommunernes ESDH-system eller eventuelle tilkøbte systemer, der 
anvendes til kommunens egen håndtering af planer, herunder lokalplaner.

Pilotprojektet indebærer heller ikke krav til indholdet i de enkelte 
bestemmelser, for så vidt angår de fraser eller formuleringer der indgår i 
planen, ej heller begrænsninger for hvor meget planen må ”fylde”. 

For så vidt angår det første, så blev det allerede i scoopingen af 
pilotprojektet efter anbefaling fra KTC’s bestyrelse besluttet, at afgrænse 
projektet fra kommunernes egne sags håndterings- og/eller 
visningssystemer. 

Økonomi
I pilotprojektet blev der lavet en positiv businesscase på ressourceforbrug 
samt forventede gevinster ved implementeringen af én ny og fælles 
datamodel. I businesscasen var det forudsat, at de eksisterende planer også 
skulle indberettes efter den nye model, ligesom at der kun blev inddraget 
udgifter og gevinster for den offentlige forvaltning og ikke eventuelle 
gevinster for borgere og virksomheder.

Der vedtages i dag i alt ca. 750 lokalplaner om året. I alt findes der ca. 
31.000 eksisterende lokalplaner.

Det har efter pilotprojektets afslutning vist sig, at forudsætningerne for 
businesscasen ikke holder. Det gælder både ift. til de forventede 
kommunale gevinster i byggesagsbehandlingen (hurtigere og nemmere 
digital adgang til de relevante planbestemmelser) samt ift. det forventede 
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ressourceforbrug ifbm. integration af de eksisterende planer i en ny 
datamodel. 

Én af udfordringerne vedr. ressourceforbruget har blandt været andet 
manglende klarhed fra statslig side om de juridiske rammer for 
håndteringen af de gamle planer. Altså spørgsmålet om hvordan 
kommunerne kan/skal håndtere overførslen af de eksisterende planer ind i 
et nyt system, hvor de eksisterende ikke nødvendigvis passer ind i en 
datamodel anno 2015.

Det er derfor sekretariatets holdning, at det fortsat bør undersøges hvordan 
de eksisterende planer kan digitaliseres i en eller anden form, men de 
nærmere rammer herfor bør klarlægges mere grunddigt inden der indgås 
aftale herom. 

For så vidt angår de fremadrettede planer så viste pilotprojektet at ændrede 
krav til den kommunale indberetning ikke forventes samlet set at medføre 
meget store udgifter for kommunerne, herunder også taget i betragtning de 
potentielle effektiviseringsgevinster i form af mere ensartethed i planernes 
opbygning og udtryk.

Status:
KL har siden pilotprojektets afslutning løbende drøftet rammerne for en 
udrulning af pilotprojektets anbefalinger med Miljøministeriet, men det er 
ikke lykkedes at indgå en aftale herom. 

På statslig side vil en landdækkende udrulning af ét fælles indberetningsmo-
del (datamodel) kræve en væsentlig opdatering af det nuværende 
Plansystem.dk. 

På kommunal side vil en landsdækkende udrulning af én fælles indberet-
ningsmodel (datamodel) kræve øgede ressourcer til en mere detaljeret 
indberetning i Plansystem.dk. I pilotprojektet blev det skønnet, at det 
kommunale merforbrug som følge af en ny indberetningspraksis svarede til 
ca. 3 millioner årligt, men også at udgiften må forventes at falde på sigt. 

En af knasterne ift. at indgå en aftale er, at en udrulning vil kræve ganske 
omfattende ændringer i det nuværende plansystem.dk, en udgift som den 
statslige ejer af systemet derfor skal afholde. Dog har Ministeriet ikke 
direkte gavn af investeringen, da staten laver meget få lokalplaner. 
Ministeriet har derfor også ad flere omgang spillet ud med, at kommunerne 
skal modduttes for de statslige udgifter forbundet med opdateringen af 
systemet. 
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Indirekte bør der dog være en statslig interesse i at sikre en moderne 
visning af offentlige data, hvilket senest er blevet mere aktuelt af 
Virksomhedsforums eksplicitte ønske om en digitalisering af lokalplandata.   

En anden væsentlig knast har været, at man fra statslig side først og 
fremmest er interesserede i en samlet aftale for både de ny og de 
eksisterende lokalplaner. Begrundelsen er, at en digitalisering af samtlige 
lokalplaner er en forudsætning for en reel og hurtig gevinst. Sekretariatet 
har ikke som sådan være uenige i betragtningen, men har påpeget at det vil 
være forbundet med væsentlige kommunale udgifter at digitalisere 
eksisterende planer. 

De igangværende drøftelser er midlertidigt afbrudt af folketingsvalget, men 
forventes genoptaget efter sommerferien.

Sekretariatet går efter en model hvor der i første omgang indgås en aftale 
om de fremadrettede lokalplaner, og at et muligt kompromis kunne være at 
både kommuner og stat afholder de respektive udgifter forbundet hermed. 

Derudover er det sekretariatets mål, at det parallelt hermed, fx indenfor de 
næste 1-2 år og i samarbejde med Miljøministeriet afklares hvilket potentiale 
en digitalisering af de eksisterende planer rummer, herunder i særlig grad 
hvilke kommunale omkostninger der vil være forbundet hermed. 

Fælleskommunalt udbud 
Mange kommuner er allerede i dag optagede af hvordan man sikre nem og 
overskuelig adgang til kommunens lokalplaner. En del kommuner har 
desuden udtalt ønske om at kunne understøtte en mere systematiseret og 
mindre ressourcekrævende lokalplanlægning fx gennem 
sagsbehandlingssystemer der i højere grad end i dag sætter rammerne for 
lokalplansarbejdet. 

I dag indkøber kommunerne selv forskellige systemer til håndtering af 
lokalplanlægningen og/eller web-løsninger til visning af planer. Flere 
kommuner har nu rejst spørgsmålet om hvorvidt der er behov for at gå 
sammen om indkøb af fælles løsninger. 

Afhængig af om der indenfor den nærmeste fremtid kan indgås en aftale 
med staten om nye indberetningskrav ses to forskellige scenarier for et 
fælles kommunalt initiativ. 

Scenarie 1:
Det må forventes at en aftale om eventuelle nye indberetningskrav vil få 
væsentlig betydning for hvordan kommunerne strukturerer deres 
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lokalplaner og de systemet der skal indkøbes for at understøtte fx 
arbejdsgangene. 

Det må også forventes at kommunens web-platforme på sigt alignes med en 
fælles datamodel opbygning, alternativt at kommunerne i højere grad end i 
dag linker til Plansystem.dk for et overblik over lokalplanerne.

Nye indberetningskrav vil dermed bane vejen for at et fælleskommunalt 
udbud der potentielt kan blive en ressourcemæssig besparelse for enkelte 
kommune.  

Scenarie 2:
Såfremt det ikke indenfor en overskuelig fremtid lykkedes, at få en aftale i 
stand med Miljøministeriet vedr. en modernisering af Plansystem.dk, er der 
den mulighed, at kommunerne i stedet går sammen om at formulerer en 
fælles model for opbygning og visning af lokalplaner. Modellen kan skabe 
afsæt for et fælles udbud af både sagsbehandlingssystemer, nye fælles it-
løsninger til visning af planer mv. 

En gruppe af 7 kommuner i Nordsjælland er allerede i gang med, på 
baggrund af pilotprojektets datamodel, at udvikle en fælles skabelon for 
opbygning af lokalplaner på tværs af kommunerne. Der arbejdes ligeledes 
med et fælles fraselager således at bestemmelsernes indhold er genkendeligt 
på tværs af sagsbehandlere og kommuner.    

Et fremtidigt fælles kommunalt arbejde kunne bygge videre på de erfaringer 
der er gjort i både pilotprojektet, men i høj grad også det fælles samarbejde 
på Nordsjælland. 



5.3 KL politik vedr. planlægning i det åbne land



NOTAT 

Baggrundsnotat til dialog med Natur- og 
Landbrugskommissionens formand 13. sept. 
2012 

 

Danmark – det åbne land 

Det åbne land har i årtusinder været karakteristisk for Danmark. Vand, vind 

og vegetation har i synergi med den menneskeskabte beskyttelse og benyt-

telse udviklet kulturformer og naturtyper. Et væld af påvirkninger har skabt 

det landskab, som vi i dag forbinder med Danmark. En mosaik af marker, 

landsbyer, enge, gårde, heder, søer, småskove, klitter, strande osv.  

 

Samspil mellem natur og kultur 

I århundreder har natur og kultur understøttet hinanden. Enge og heder er 

skabt af vedvarende afgræsning af kvæg og får. Åernes udløb har som knu-

depunkter for vandfærdsel skabt grobund for handelspladser og byer. Natu-

ren har givet liv til mennesker og bysamfund. Kulturen har skabt helt nye 

lysåbne naturtyper - i et land, der ellers ville være dækket af skov. 

 

En positiv synergi er afgørende for at såvel natur og miljø som det åbne 

lands erhverv kan udvikles og skabe vækst i Danmark. Rigdommene i det 

åbne land er nemlig så store, at visioner, muligheder og behov for forskelli-

ge arealanvendelser langt overstiger det relativt begrænsede danske landare-

al. 

 

Planlægning har sikret det åbne land 

Derfor har det private og offentlige i årtier sammen skabt rammevilkår for 

en dynamisk regulering af det åbne land. Det har fx givet den karakteristiske 

forskel mellem det åbne land og de bebyggede områder. Planlægningen har 

sikret, at store arealer fortsat ligger som åbent land og ikke er blevet bebyg-

get fragmentarisk.  
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De seneste år har imidlertid vist, at det åbne land er under et stigende pres. 

Ikke først og fremmest fra nybyggeri, men fra andre konkurrerende anven-

delser. Der skal skaffes plads til, vindmøller, biogasanlæg osv. Nogle kon-

flikter skyldes konkurrerende arealanvendelser, der må løses i et samarbejde 

ml. det private og offentlige gennem kendte og nye konflikthåndteringsme-

kanismer. 

 

Behov for nytækning 

Andre konflikter skyldes konkurrerende rammevilkår. Landbrugets ramme-

vilkår er fx givet med kommuneplanen og den sektorspecifikke, konkrete 

miljøgodkendelse. Men med implementering af EU´s vand- og naturdirekti-

ver skabes nye krav – der binder såvel kommuneplan som miljøgodkendel-

se. I de kommende år kommer nye supplerende krav, fx skal EU´s over-

svømmelsesdirektiv implementeres.    

 

Både landbrugserhvervet samt natur og miljø er i stigende grad udfordret af 

komplekse rammevilkår. Det gode samspil mellem. natur og kultur vanske-

liggøres af parallelle reguleringsmekanismer. Derfor er tiden ved at være 

moden til at forenkle og skabe sammenhæng. Formålet er både at skabe 

vækst i landbruget og udvikle vores natur og miljø.  

 

Hovedbudskaber 

En vigtig forudsætning for, at landbrugserhvervet kan skabe vækst og ar-

bejdspladser og samtidig bidrage til at løse nogle af Danmarks miljømæssige 

og klimamæssige udfordringer i de kommende år, er klare og afbalancerede 

rammevilkår for erhvervet. 

 

Det er i dag kommunernes opgave at sætte rammerne for den lokale areal-

anvendelse, at sikre den nødvendige beskyttelse af natur og miljø, at udvikle 

det åbne lands klimatilpasning og at sikre gode vilkår for det lokale er-

hvervsliv, så det kan bidrage til samfundsøkonomisk vækst.  

 

Det er KL’s opfattelse, at disse opgaver kan varetages på en bedre og mere 

smidig måde til gavn for både erhvervet og samfundet end den nuværende 

lovgivning giver mulighed for. Der er i højere grad behov for at sammen-

tænke de forskellige reguleringstyper, således at der kan skabes mere målret-

tede og gennemskuelige rammevilkår i det åbne land.  

 

Hovedtanken i dette udspil er, at man med udgangspunkt i vidensbaserede 

kortlægninger af jordkvalitet, sårbarhed, klimatilpasningsbehov, naturinte-

resser mv. kan kategorisere områderne i det åbne land, så de kan udnyttes 

optimalt til de rette formål.  

 



 

  3 

Balanceringen af de lokale erhvervs-, natur- og kulturinteresser skal ske i en 

kommunal demokratisk proces, som afspejler de lokale forhold og interes-

ser.  

 

Planlægningen bør understøttes af og koordineres med nationale og lokale 

indsatser indenfor fx klima og natur. Det er afgørende, at der er sammen-

hæng mellem statslige mål, virkemidler og finansiering i denne indsats.  

 

Det er KL’s opfattelse at en langsigtet og dynamisk planlægning kan hånd-

tere nogle af de udfordringer, der er vanskelige at løse ved generelle regule-

ringer eller specifikke grænseværdier.   

 

Hovedbudskaberne i dette notat er; 

 

• Der er behov for en tredelt klassifikation af det åbne land med udgangs-

punkt i alle væsentlige lokaliseringshensyn. Klassifikationen af det åbne 

land bør ske ud fra et mere nuanceret og veldokumenteret vidensgrund-

lag end det er muligt i dag.  

 

• Klassifikationen skal gennem klare rammer give den enkelte landmand 

større fleksibilitet og smidighed i udviklingen af hans bedrift. I områder 

hvor intensiv drift er muligt skal landmanden gives klare plan- og regu-

leringsmæssige fordele.  

 

• De tre klassifikationer bør rumme hhv.: Intensivt landbrug, flersidig 

anvendelse og endeligt hensyn til natur, vand og klimatilpasning. Formå-

let er at sikre økonomisk vækst, alsidig landdistriktsudvikling og beskyt-

telse. 

 

• Klassifikationen skal sammentænke og forenkle reguleringsmekanismer-

ne. Den bør implementeres fleksibelt over en årrække, så der både tages 

hensyn til nuværende arealanvendelser og etableringen af det nødvendi-

ge vidensgrundlag. 

  

• Et af de vigtigste lokaliseringsværktøjer bør være en sårbarhedsdifferen-

tiering af de danske landbrugsarealer, der kan danne afsæt for en areal-

baseret og målrettet regulering. 

 

• Klassifikationen skal ske i sammenhæng med strategier for etablering af 

større naturområder og sikring af spredningskorridorer for biodiversitet.  

 

Derudover fremføres i notatet en række synspunkter, som KL finder det 

væsentligt, at få inddraget i udviklingen af den fremtidige administration af 

det åbne land. 
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Langsigtet og dynamisk planlægning for det åbne land 

Der er i langt højere grad end det er muligt i dag brug for en langsigtet og 

helhedsorienteret planlægning, der kan sikre en smidig og fleksibel regule-

ring af landbrugserhvervet. Dette bør ske gennem klassifikation af land-

brugsarealerne. De tre klassifikationer bør indeholde hhv.: Intensivt land-

brug, flersidig anvendelse og endeligt hensyn til natur, vand og klimatilpas-

ning.  

  

Til grund for klassificeringen bør lægges både viden om særligt værdifulde 

jordbrugsarealer, hensyn til hvor naturen og miljøet er mest sårbart, andre 

erhvervshensyn samt den kommunale klimatilpasningskortlægning.  

 

 Klassificeringerne bør være mere nuancerede og baseres på højere 

grad af viden om de forskellige typer af brug end det er tilfældet i 

dag. Klassificeringerne skal ske under hensyn til de landskabelige 

værdier udpeget via Landskabskaraktermetoden.  

 

 Klassificeringerne skal ligeledes ske i sammenhæng med lokale stra-

tegier for etablering af større naturområder samt spredningskorido-

rer, der understøtter en kommende national handlingsplan for bio-

diversitet.  

 

 Klassificeringerne skal tage højde for samfundets behov for at ud-

pege arealer til ophobning af større mængder vand.  

 

 Klassificeringerne bør kombineres med klare reguleringsmæssige 

fordele for landbruget i de områder hvor intensivt landbrug er mu-

ligt.   

 

 For at sikre bedst mulig fleksibilitet for den enkelte landmand, bør 

det ligeledes undersøges om en mere bindende lokalplanlægning for 

store husdyrbrug kan bidrage til at skabe bedre vilkår for udviklin-

gen af bedriften.  
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Sårbarhedsdifferentiering af alle landbrugsarealer i Danmark 

Udledningen af kvælstof og fosfor fra landbrugsarealer har i mange år ud-

gjort det største miljøproblem i forhold til vandmiljøet: Søer, fjord, hav og 

grundvand. I forhold til grundvandet, udgør fosfor dog ikke et problem.  

Igennem ligeså mange år, er der gradvist indført en række regler for anven-

delsen af næringsstofferne på landbrugsarealerne. Der har været størst fo-

kus på husdyrgødningen, da kvælstoffet heri blev udnyttet relativt dårligt.  

 

Brugen af husdyrgødning reguleres i dag vha. af en række generelle regler 

om mængder pr. ha, udbringningstidspunkter og –metoder og fodernormer. 

Derudover reguleres husdyrgødningen gennem miljøgodkendelse af hus-

dyrbrug, med det sigte at begrænse anvendelse udvaskningen yderligere til i 

de mest sårbare områder i fjord og hav samt sårbare søer og grundvandsfo-

rekomster. 

 

Anvendelse af handelsgødning reguleres alene via den enkelte ejendoms 

kvælstofkvote, der udregnes efter afgrødernes norm-behov og fratrækkes 

kvælstofinput med andre gødningsmidler på bedriften, f.eks. husdyrgød-

ning. Anvendelse af handelsgødning reguleres altså ikke i forhold til sårbare 

dele af vandmiljøet. 

 

Det vil være hensigtsmæssigt med en meget mere målrettet regulering i for-

hold til de mest sårbare dele af vandmiljøet. Man kunne regulere endnu me-

re sårbarhedsdifferentieret gennem miljøgodkendelserne, men problemet er, 

at disse godkendelser omfatter anlægsdelen og arealerne under et.  

 

Det vil sige, at arealgodkendelserne i dag så at sige følger ejendommen. Det 

er meget uhensigtsmæssigt når arealer ønskes skiftet ud med andre – hvad 

enten det er ejet eller lejet jord eller blot ”gylleaftalearealer”.  Det kræver i 

mange tilfælde en tillægsgodkendelse. 

 

I dag skifter arealer hyppigt bruger og denne tendens øges i takt med at 

husdyrbrugene bliver større, og den øges betragteligt, når husdyrgødning 

passerer et fælles biogasanlæg. Med visionerne om, at 50 % af landets gylle 

om få år skal passere et biogasanlæg, vokser opgaven med at holde styr på 

hvem der bruger hvilke arealer, og at styre tildelingen af husdyrgødning, 

betydeligt.  

 

Dertil kommer, at husdyrgødningen i dag – på grund af de gennemførte 

reguleringer – efterlader mindre uudnyttet kvælstof og fosfor. I en yderlige-

re begrænsning af udledningen af kvælstof og fosfor vil det være mest hen-

sigtsmæssigt at inddrage handelsgødning og andre gødningsstoffer i vurde-

ringerne. 
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Det er blandt andet baggrunden for, at husdyrreguleringsudvalget i sin rap-

port fra juni 2011 anbefalede, at reguleringen gennem miljøgodkendelserne 

adskilles i en anlægsgodkendelse og en arealgodkendelse. Tanken er, at alle 

landbrugsarealer kategoriseres ud fra den kendte viden om vandmiljøerne 

forskellige sårbarhed, deres tilstand og målsætningen for dem. Der kan 

f.eks. kategoriseres i 4-6 kategorier, med hver sine grænser for tildeling af 

kvælstof og fosfor. 

 

KL har i husdyrreguleringsudvalget været med til at anbefale denne omlæg-

ning af reguleringen. KL finder fortsat, at forslaget vil give gode muligheder 

for en mere målrettet indsats og samtidig muligheder for betydelige admini-

strative lettelser for såvel landbruget som for myndighederne. 

 

En målrettet og effektiv arealregulering 

For at sikre, at den fremtidige arealregulering bliver målrettet og effektiv 

samtidigt med at den levner landmanden flest mulige frihedsgrader, foreslår 

KL at: 

 Den generelle sårbarhedskategorisering med tilhørende grænser for til-

deling af kvælstof og fosfor, bør udarbejdes af staten. Grundlaget for 

kategoriseringen skal dog inddrage data fra de kommunale indsatspla-

ner for grundvandsbeskyttelse og handleplaner for vand og natur. 

 

 Alle gødningsmidler skal indregnes, når årets tildeling af kvælstof og 

fosfor på marken skal udregnes. Dvs. både handelsgødning, rå husdyr-

gødning, fraktioner fra biogasanlæg, slam osv. 

 

 Markens kvælstofkvote skal kunne forøges, hvis landmanden på mar-

ken tilvælger anerkendte tiltag, der reducerer udvaskningen af kvælstof. 

Det kunne være efterafgrøder, optimalt nedmuldningstidspunkt, særligt 

kvælstofkrævende afgrøder og lignende. Dette ville give landmanden 

betydelig fleksibilitet. 

 

 Markens kvælstofkvote skal tilsvarende reduceres, hvis landmanden 

vælger afgrøder, der har et lille kvælstofbehov, f.eks. bælgsæd. 

 

 Den laveste sårbarhedskategori kunne omfatte de mest robuste arealer, 

hvortil der ikke behøvedes at stille krav om f.eks. efterafgrøder, ned-

muldningstidspunkter. De generelle krav om sådanne tiltag, som vi har 

i dag, kunne dermed ophæves, idet de af landmanden ville blive tilvalgt 

på de mest sårbare arealer – i god overensstemmelse med hensigten om 

målrettede tiltag i forhold til vandmiljøet. 

 



 

  7 

 Kontrol med gødningstildelingen og evt. tilvalgte tiltag kan foregå gen-

nem gødningsregnskabet, som i dag. 

 

 De terrestriske naturarealer påvirkes i dag bl.a. af kvælstof (ammoniak) 

der afsættes fra udspredt husdyrgødning i nærheden. Dvs. naturarealer, 

der ligger inde i en mark eller grænser op til en mark. Denne påvirkning 

vurderes og begrænses i dag – om nødvendigt - gennem vilkår i miljø-

godkendelsen. Den generelle sårbarhedsregulering håndterer ikke den-

ne belastning, så det skal der findes en løsning på. Det kunne være at 

indføre en generel kvælstoffri zone op til naturarealer 

 

Den fremtidige kontrol af reguleringen 

Husdyrreguleringsudvalget anbefalede, at den administrative kontrol af are-

alanvendelsen samles i Miljøministeriet. Ifølge KLs opfattelse ligger det 

godt i tråd med, at landbrugets gødningsregnskaber i dag indberettes til og 

kontrolleres af ministeriet. 

 

Husdyrreguleringsudvalget anbefalede desuden, at der indføres et enstren-

get kontrolsystem for den fysiske kontrol. Ifølge KLs opfattelse er også 

dette klart hensigtsmæssigt, og det vil være oplagt, at samle denne i kom-

munerne.  

 

Dette ville betyde, at tilsynet med gødningsanvendelsen i marken og med de 

tilvalgte tiltag skulle foretages af kommunerne, evt. alene som stikprøve-

kontroller, udpeget efter en risikovurdering af ministeriet. En tilsvarende 

arbejdsdeling kendes i dag fra krydsoverensstemmelseskontrollen.  

 

Desuden ville det betyde, at kontrollen med pesticidopbevaring og -

håndtering samt vaskepladser skulle overdrages til kommunerne. Det giver 

god mening, da kommunerne i forvejen fører regelmæssige miljøtilsyn med 

bedriftens anlæg, håndtering af øvrige råstoffer, affaldshåndtering m.m. 

 

I det hele taget, er det mest rationelt, at den fysiske kontrol samles i kom-

munen, da den har det bedste lokale kendskab til bedrifterne, til naturområ-

derne og til den fysiske planlægning. 
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Ny natur skal planlægges og skabe synergi 

Dansk naturbeskyttelsespolitik er primært karakteriseret ved en national 

beskyttelse (som de beskyttede naturtyper) og EU-beskyttelse (som Natura 

2000-indsatsen). De seneste år har imidlertid vist, at der proaktivt er behov 

for at sammentænke politikken med såvel den internationale som lokale 

udvikling - herunder et stigende lokalpolitisk fokus på natur.  

 

Såfremt der etableres en klassifikation af det åbne land, hvor nogle områder 

primært er reserveret beskyttelseshensyn vil eksisterende beskyttede natur-

typer og Natura 2000-områder selvsagt være en del af dette. Men der er 

også behov for en national kontekst, lovgivning og finansiering: 

 

 Der bør udarbejdes en national handlingsplan for biodiversitet – med 

mål, finansiering, indsatsområde, virkemidler, rollefordeling og evalue-

ring. Naturplan Danmark bør indeholde disse elementer – også i et in-

ternational og lokale perspektiv. 

 

 Der bør skabes rammevilkår for etablering af sammenhængende natur-

områder i relation til de udpegede spredningskorridorer i kommune-

planen, hvor kommunerne p.t. hverken har lovhjemmel eller finansie-

ring til at sikre naturen på de private arealer. 

 

 Lovkrav om midler til lokal erstatningsnatur ved bestemte tilladelser og 

dispensationer bør overvejes som en mulighed for at fremme lokale na-

turgenopretningsprojekter i samspil med de udpegede spredningskorri-

dorer. 

Plads til forbedringer 

Desuden er der behov for at rette op på en række af de uhensigtsmæssighe-

der, der er skabt ved løbende knopskydning af tiltag på naturområdet. De 

følgende forslag har alle en baggrund i dette – men vil for overskuelighe-

dens skyld her blive præsenteret i kort form. 

 

 Det bør sikres, at staten ikke giver nationale støttemidler til ulovligt 

sløjfede beskyttede naturtyper – og i øvrigt understøtter beskyttelsen 

hensigtsmæssigt med de nationale tilskudsordninger. 

 

 Der er behov for en ny og bedre implementeringsmodel, der sikrer må-

lopfyldelse af naturplanerne. Fx er der behov for projektledelse samt 

nye og mere målrettede virkemidler. 

 Den forebyggende sundhedsindsats bør være en integreret del af im-

plementeringen af vand- og naturplanerne. KL foreslår, at statslige til-
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skud til lodsejere går hånd i hånd med borgernes ret til færdsel på til-

skudsberettigede arealer – fx ved en gradueret tilskudsordning. 

 

 Kommunale skove og kommunal skovrejsning bør sikres samme stats-

lige støtte som privat og statsligt regi. 

 

 Kommuner, der for egen regning bekæmper kæmpebjørneklo på priva-

te arealer, bør kunne modtage den bøde, der p.t. ender i statskassen.  

Fokusering af landdistriktsprogrammet 

Af regeringsgrundlaget fremgår, at ”regeringen vil udnytte mulighederne for 

at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til naturformål, herunder også 

økologi.” Siden har regeringen meldt ud, at den forventer at omlægge 10 

procent af støtten til grønne formål.  

 

KL er positiv overfor en mere funktionsbestemt støtte, der også bør under-

støtte synergien mellem vækst, grøn omstilling og velfærdsydelser. Med det 

nye landdistriktsprogram (LDP) fra og med 2014 bliver der helt nyt mulig-

heder og virkemidler – bl.a. fordi fødevareministeren har meddelt, at der 

forventes at blive mulighed for at benytte engangskompensation i stedet for 

fx 20-årige tilskudsordninger. 

 

I forlængelse af regeringsgrundlaget foreslår KL følgende prioriteringer in-

denfor naturbeskyttelse: 

  

1. Natura 2000-indsatsen: En bedre implementeringsmodel, der sikrer 

målopfyldelse naturplanerne. Fx bør projektledelse i Natura 2000-

indsatsen kunne finansieres over LDP ligesom der er behov for nye 

og mere målrettede virkemidler og prioritering af flere naturtyper. 

 

2. Sammenhængende naturområder: KL foreslår at der udvikles en 

samarbejdsmodel, idet det er et helt nyt indsatsområde. Der kan 

med fordel tages udgangspunkt i den kommunale planlægning for 

spredningskorridorer. Med LDP´s engangskompensation og med 

frivillighed som præmis kan der skabes ny tinglyst og varig natur 

med kommunerne i den planlæggende og projektledende rolle – i 

samarbejde med de grønne organisationer og landbruget. 

 

Kommunal skovrejsning: KL foreslår, at støtten bliver retableret og udvi-

det. Mens den tidligere regering prioriterede privat skovrejsning har den 

nuværende især prioriteret statslig skovrejsning. Kommunal skovrejsning 

kan især sikre bynær natur og drikkevandsbeskyttelse. 
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Synergien bør sikres 

Regeringens bebudede større prioritering af natur i landdistriktsprogrammet 

bør ske i synergi med: 

 Vandplanerne: KL foreslår flere målrettede vandløbsrestaurerings-

projekter og vådområder, der kan opfylde samme formål som rand-

zoner – og både være mere omkostningseffektive og samtidigt sikre 

varig natur 

 Drikkevandsbeskyttelse: KL foreslår udvidede beskyttelseszoner om 

vandboringer. Finansiering kan fx ske over pesticidafgiften (forure-

neren betaler princippet) eller LDP 

 Klimatilpasning: KL foreslår, at LDP kan anvendes til at skabe sy-

nergier på klimatilpasningsområdet.  

 Levevilkår: KL foreslår, at de eksisterende LDP-tilskud målrettes til 

synergi med naturområdet. 

 

Der er mange muligheder for at sikre en langt bedre synergi mellem sam-

fundsøkonomisk gevinst, arealanvendelse og markedsprodukter. Et er de 

mest oplagte er bedre grundvandsbeskyttelse, økologisk drift og økologiske 

produkter.  

 

Der lukker ca. 100 drikkevandsboringer årligt i Danmark pga. forurening fra 

sprøjtegifte. Ved omlægning til økologisk drift kunne der i stedet sikres bå-

de grundvandsbeskyttelse og økologisk produktion – der fx kunne afsættes 

til de offentlige køkkener og kantiner. 

 

Regeringen har som mål at 60 procent af maden i det offentlige skal være 

økologisk i 2020. Samtidigt har Miljøministeriet bebudet, at grundvand skal 

have højere prioritet i næste vandplanperiode fra 2016-2021.  

 

I det lys er det helt afgørende, at LDP-tilskuddene snarest målrettes grund-

vandsbeskyttelse fx i form af økologisk drift. Der er behov for en intern 

statslig koordinering, hvor mål og lovpligtige vandplaner følges op af de 

nødvendige virkemidler og finansiering. 

 

Da en effektfuld beskyttelse af grundvandsboringerne er afhængig af en 

lokal vurdering, er de generelle LDP-tilskudsordninger imidlertid langt fra 

tilstrækkelige til at sikre rent grundvand Der er også behov for nye ramme-

vilkår for udvidede beskyttelseszoner og kommunal skovrejsning. En flersi-

dig indsats er nødvendig, hvis kommende generationer også skal have glæde 

af rent grundvand. 

Klimatilpasning  

Kommuner skal med udgangen af 2013 lave klimatilpasningsplaner, som 

kortlægger lokale risikoer for oversvømmelser. En række kommuner har 
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problemer med oversvømmelser opstrøms byer, hvilket skaber store over-

svømmelser i såvel byerne som tilgrænsende marker. Derfor har såvel land- 

som byarealer i fremtiden behov for løsninger, der kan styre vandet i det 

åbne land, således at oversvømmelserne i højere grad kommer til at foregå 

på dertil indrettede arealer.  

 

Klimatilpasningsløsningerne vil dog ikke blive gennemført på en gang og 

det vil derfor give god mening at lade klimatilpasningskortlægningen indgå 

som en del af klassificeringen af det åbne land. Dette vil skabe gennemsig-

tighed og give landbruget mulighed for at indrette sig på en fremtidig æn-

dret brug af arealerne. 

Konkrete løsningsforslag 

 Klimatilpasningskortlægningen skal indgå som en del af den foreslå-

ede klassifikation. 

 

 Der skal skabes muligheder for at styre vandet i det åbne land blandt 

andet vid – med kompensation - at tinglyse ret til oversvømmelser 

på givne arealer. 

 

 Det bør undersøges, om der vil være synergier at opnå ved at gøre 

det muligt at begrænse dræningsretten.  

 

 Landdistriktsprogrammet skal indrettes, så det kan medfinansiere 

klimatilpasningstiltag. 



6.4 Implementering af ny vandsektoraftale



   

Den 29. april 2015

 

 

 

Aftale  

mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og 

Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og  

Det Konservative Folkeparti  

om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor 

 

 

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en 

aftale om en mere effektiv vandsektor.  

 

På baggrund af Deloittes evaluering af vandsektorloven, er forligskredsen enig om, 

at en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor hviler på en vision om at 

opnå en økonomisk effektiv vandsektor, der leverer vand og spildevandsrensning 

af høj miljø- og sundhedsmæssig kvalitet gennem optimal udnyttelse af ressourcer 

og anvendelse af bedst mulige teknologier. 

 

Forligskredsen er derfor enig om følgende bærende principper i en ny regulering: 

 

1. Mere effektivitet i vandsektoren 

Sektorens effektiviseringspotentiale skal indhentes for at sikre, at 

omkostningseffektiviteten forbedres, så borgere og virksomheder får et 

kvalitetsprodukt til færre penge.  

 

2. Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og 

forsyningssikkerhed 

Reguleringen skal understøtte og udvikle en forsyning med høj sundheds- 

og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, klima 

og naturen. 

 

3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn 

De administrative byrder skal mindskes gennem en mere hensigtsmæssig 

implementering og administration af reguleringsmodellen. 

 

4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren 

Reguleringen skal understøtte en innovativ og intelligent efterspørgsel 

efter nye og bedre vandteknologier. Samarbejdet med private selskaber 

styrkes bl.a. ved, at forsyningernes driftserfaring og anlæg kan danne 

grundlag for værdiskabende forretningsmodeller nationalt og i 

eksportøjemed. 

 

Formål 

Forligskredsen bag vandsektorloven er enig om, at formålet for en ny 

vandsektorlov skal afspejle ovenstående principper. Det foreslås derfor, at 

vandsektorloven får følgende formål: 

  

Vand- og spildevandsforsyningen skal drives på en effektiv måde, der er 

gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige stabile priser for forbrugerne og 

som samtidig understøtter innovativ udvikling, demonstration og eksport af 

vandteknologiløsninger. Loven skal medvirke til at sikre og udvikle en vand- og 

spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn 
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til forsyningssikkerhed samt naturen. Overskud skal fortsat fastholdes i sektoren. 

 

Forligskredsen bag vandsektorloven er enig i, at de grundlæggende principper skal 

understøtte en forbedret regulering af vandsektoren ved indførsel af en række 

tiltag indenfor nedenstående områder.  

 

Udmøntningen af principperne vil ske i bl.a. lovforslag og bekendtgørelser, som 

forelægges for forligskredsen inden høring. 

 

1. Indhentning af effektiviseringspotentialer 

Partierne bag vandsektorforliget er enige om at gennemføre effektiviseringer i 

vandsektoren for minimum 1,3 mia. kr. i 2020, fordelt med hhv. 400 mio. kr. i 

effektivisering af vandforsyningsselskaberne og 900 mio. kr. i effektivisering af 

spildevandsforsyningsselskaberne - heri indgår effektiviseringer, som følge af 

reduktioner i spildevandsbetalingen for store vandforbrugere på 700 mio. kr. i 

perioden 2014 til 2018, jf. Vækstplan DK (2013). 

 

Effektiviseringerne opnås gennem et årligt generelt effektiviseringskrav til alle 

vandselskaber over 800.000 m3, der fremkommer som summen af et 

effektiviseringskrav på 2 pct. af driftsomkostningerne og en procentdel af de 

resterende anlægsomkostninger afhængig af produktivitetsudviklingen i andre 

sektorer, såfremt denne er positiv.  

 

Der skal herudover stilles et årligt individuelt effektiviseringskrav til selskaber over 

800.000 m3 på maksimalt 2 pct. af de totaløkonomiske omkostninger til 

vandselskaber, der er ineffektive. Ud fra benchmarkingen angives hvilke selskaber, 

der skal modtage individuelle krav. Det fastsættes i reguleringen i hvilket omfang 

effektiviseringspotentialer udløser individuelle effektiviseringskrav.  Det vil fortsat 

være Forsyningssekretariatet, der – som uafhængig myndighed – har 

kompetencerne til at fastsætte effektiviseringskrav.  

 

Vandselskaber omfattet af vandsektorloven men med en produktion under 

800.000 m3 skal friholdes fra den resultatorienterede benchmarking og i stedet 

have et generelt effektiviseringskrav, der sikrer, at disse selskabers 

effektiviseringspotentiale indhentes. 

 

Definitionen i lovgivningen udarbejdes i forbindelse med udviklingen af den nye 

totaløkonomiske benchmarkingmodel. 

 

Forligskredsen er enig om at se på, om målet for indhentningen af 

effektiviseringspotentialerne er nået, som en del af en evaluering i 2021. 

  

Den nye regulering af vandselskaberne indebærer, at selskaberne fortsat har 

muligheder for at foretage langsigtede investeringer, få løftet prisloftet ved 

indfrielse af legitimt fastsatte krav til miljø, sundhed, forsyningssikkerhed og 

klima, som har væsentlig økonomisk betydning og derved vælge holdbare 

løsninger.  

 

2. Fremtidig benchmarking 

 

Der lægges vægt på, at der udvikles en enkel og gennemsigtig benchmarkingmodel, 

der understøtter indberetning og kontrol på et overordnet niveau, og som tager 

højde for forskelle i vandselskabernes investeringsbehov samt forskelle i krav til 

sundhed, forsyningssikkerhed, miljø, klima og energi.  
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Den økonomiske regulering af vandselskaberne skal ændres, så effektiviseringen af 

vandsektoren indhentes på selskabernes totaløkonomi. For at styrke 

vandselskabernes incitament til at optimere den samlede virksomhed og vælge de 

samlet set økonomisk og ressourcemæssigt mest effektive løsninger, skal den 

totaløkonomiske benchmarking i videst muligt omfang baseres på samlede 

vurderinger af produkternes pris og levetid samt nettoomkostninger.  

 

Prisloftsreguleringen og den totaløkonomiske benchmarkingmodel skal udvikles, 

så den tager højde for de aktiviteter, en forsyning udfører, herunder hensyn til 

sundhed, forsyningssikkerhed, miljø, klima og energi. Desuden skal modellen 

indrettes således, at såfremt et selskab får pålagt et miljø- og servicemål, skal der 

tages hensyn til dette i prisloft- eller benchmarkingmodellen. 

 

Når de individuelle effektiviseringspotentialer skal beregnes, skal den 

totaløkonomiske benchmarkingmodel tage højde for, at forsyningernes strukturer 

og rammevilkår er forskellige, og at de benytter forskellige processer.  

 

Der vil blive benchmarket hvert andet år. 

 

Forligskredsen involveres igen inden fastlæggelsen af benchmarkingmodellen.  

 

For at sikre færre administrative byrder afskaffes vandsektorlovens nuværende 

krav om procesbenchmarking, og denne gøres frivillig for selskaberne. 

 

En ny totaløkonomisk benchmarkingmodel vil blive udviklet i dialog med 

branchen, herunder de lovomfattede vandselskaber og selskabernes 

brancheorganisationer. Repræsentanter for forbrugere og virksomheder, samt 

andre relevante interessenter vil også blive hørt. 

 

Forligskredsen orienteres årligt om resultaterne af den årlige benchmarking. 

 

3. Øget fleksibilitet 

 

Der indføres flerårige bindende prislofter med henblik på at øge vandselskabernes 

planlægningsmuligheder samt økonomiske fleksibilitet.  

 

Det er målet på sigt at indføre 4-årige bindende prislofter for alle selskaber over 

800.000 m3. 

 

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til den nye totaløkonomiske 

benchmarkingmodel, sådan at effektiviseringspotentialer bliver afspejlet så 

retvisende som muligt før der fastlægges 4-årige prislofter, fastlægges der i en 

opstartsfase fra 2017 et toårigt bindende og toårigt vejledende prisloft.  

 

Herefter vil de selskaber, der ikke modtager individuelle krav på baggrund af 

benchmarkingen, få mulighed for at vælge fireårige prislofter. De selskaber, der får 

stillet et individuelt krav, vil fortsat modtage prislofter, hvor de første to år er 

bindende, og de efterfølgende to år er vejledende.  

 

Benchmarking og prisloftfastsættelse gennemføres forskudt mellem hhv. 

drikkevand- og spildevandsselskaber for at udnytte Forsyningssekretariatets 

ressourcer bedst muligt. For spildevandsselskaber fastsættes derfor første gang et 

et-årigt bindende og to-årige vejledende prisloft fra 2017. 
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Prislofternes varighed evalueres i 2021 med henblik på at implementere fireårige 

bindende prislofter fra 2022/2023.  

 

Forsyningssekretariatet gennemfører årligt kontrol med overholdelsen af 

prisloftet. For at øge vandselskabernes fleksibilitet og reducere vandselskabernes 

administrative byrder, gennemføres kontrollen på et aggregeret niveau, hvor det 

alene sikres, at vandselskabernes samlede omkostninger ikke overstiger det 

samlede indtægtsgrundlag.  

 

Forligskredsen drøfter den konkrete model for prislofter forud for udstedelsen af 

regler herom. 

 

Vandselskabernes opsparinger i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster 

fra år til år kan henlægges som egenkapital eller anvendes til at gennemføre 

takstnedsættelser. Opsparede midler kan frit anvendes inden for vandselskabets 

hovedvirksomhed. 

 

Forligskredsen vil på baggrund af en evaluering i 2021 vurdere, om selskabernes 

opsparing har et hensigtsmæssigt niveau i forhold til at sikre en sund 

kapitalstruktur og effektiv drift. 

 

For at begrænse vandselskabernes mulighed for uhensigtsmæssigt høje 

opsparinger, tilpasses selskabernes driftsomkostninger i prislofterne de faktiske 

driftsomkostninger ved overgangen til den fremtidige regulering.  

 
Det eksisterende program for intern overvågning af vandselskabernes indkøb 
afskaffes med henblik på at fjerne administrative byrder.  

 

4. Kommunernes rolle som myndighed 

 

Den gældende vandsektorlovs adskillelse af myndighed og drift har sikret en mere 

klar opgavefordeling mellem kommuner og vandselskaber og har styrket de 

forskellige roller ved at synliggøre ansvarsfordelingen mellem parterne. 

Forligskredsen ønsker, at denne gennemsigtighed og klare adskillelse mellem 

myndighed og drift skal fastholdes og styrkes.  

 

En hensigtsmæssig vand- og spildevandsforsyning skal sikres ved, at der stilles et 

krav om, at kommunen som myndighed og vandselskaberne i kommunen mindst 

én gang om året drøfter forsyningsforholdene og behov for udbygning, medhenblik 

på at sikre overensstemmelse mellem kommunens planlægningsindsats og 

vandselskaberne strategier. 

 

Det skal sikres, at sektorlovgivningen afspejler, at kommunen har 

myndighedsansvaret for vand- og spildevandsforsyning, og dermed også det 

overordnede planlægningsansvar på området. Samtidig skal det sikres, at 

sektorlovgivningen afspejler vandselskabernes driftsansvar, og at kommunens 

styringsmuligheder i sektorlovgivningen til fastholdelse af krav til miljø, klima, 

sundhed og forsyningssikkerhed sikres, f.eks. i form af muligheden for at udstede 

påbud til vandselskaberne om at opnå fastsatte miljømål og servicemål ved driften 

af vand- og spildevandsforsyningen. Vandselskaberne har fortsat ansvaret for at 

træffe de driftsmæssige beslutninger.  
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Herudover skal det sikres, at alene kommuner er planlægningsmyndighed for 

indsatsplanlægning for drikkevandsbeskyttelse. 

 

Når vandselskaber pålægges nye krav til miljø, klima, sundhed eller 

forsyningssikkerhed, som medfører væsentligt øgede udgifter, vil disse udgifter 

medføre et løft i vandselskabernes prisloft.  

 

Forligskredsen inviteres til drøftelse af hvordan kriteriet for ”væsentligt øgede 

udgifter” bør fastsættes. 

 

Forligskredsen lægger vægt på, at vandselskabernes bestyrelser har tilstrækkelig 

viden og faglig kompetence til at kunne løfte bestyrelsesansvaret, herunder sikre, 

at selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningens krav i enhver 

henseende. 

 

5. Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed 

 

Som led i kvalificering af det kommunale styringsgrundlag indføres obligatorisk 

benchmarking af alle vandselskabernes performance inden for miljø, sundhed, 

energi, klima og forsyningssikkerhed. En sådan performancebenchmarking vil give 

kommunerne et bedre grundlag for deres styring af vandselskaberne. 

 

Ved at opstille miljømæssige performanceparametre i en benchmarking af 

vandselskaberne, skabes et gennemsigtigt sammenligningsgrundlag, hvor udvalgte 

mål for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed tydeliggøres – på 

tværs af vandsektoren - for det enkelte vandselskab. 

  

Miljøministeren iværksætter under tæt inddragelse af kommunerne og branchen 

udarbejdelse af en performancebaseret benchmarkingmodel, der kan bidrage til en 

styrkelse af det kommunale styringsgrundlag. 

 

Den årlige performancebaserede benchmarking skal i størst muligt omfang basere 

sig på eksisterende data, for derved ikke at pålægge selskaberne nye administrative 

byrder. 

 

Forligskredsen drøfter en mere konkret model i efteråret 2015.   

 

6. Forbrugernes klagemuligheder 

 

For at styrke forbrugersikkerheden og gennemsigtigheden i selskabernes 

fastsættelse af vilkår ønsker forligskredsen, at forbrugernes klagemuligheder 

fremadrettet skal sikres for eksempel ved etablering af et privat brancheankenævn 

under Forbrugerklageloven, hvortil vandforbrugerne, herunder både 

vandforbrugende virksomheder og borgere, vil kunne klage over vandselskabets 

leveringsvilkår.  

 

Mulighederne fastholdes for henholdsvis aktindsigt i kommunalt ejede 

vandselskaber efter offentlighedsloven, og aktindsigt i alle vandselskabers 

miljøoplysninger efter miljøoplysningsloven. 

 

7. Forsyningssekretariatet – rolle og finansiering 

 

Forsyningssekretariatet skal sikre økonomisk effektivitet i vandselskaberne, så 

målsætningen om at realisere effektiviseringspotentialet med i alt 1,3 mia. kr. 
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i2020 opnås på den mest omkostningseffektive måde under hensyntagen til 

fastholdelse og gennemførelse af krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed. 

 

Reguleringen og kontrollen med vandselskabernes økonomiske effektivitet skal 

indeholde dialogbaserede elementer for at understøtte det bedst mulige 

samarbejde mellem branchen og Forsyningssekretariatet. Den nuværende praksis 

for dialog med branchen og vejledning af vandselskaberne formaliseres i 

reguleringen.  Det vil fortsat være Forsyningssekretariatet, der har kompetence til 

at fastsætte effektiviseringskrav. 

 

Finansieringen af Forsyningssekretariatet tilpasses med ændringer i opgaverne, 

herunder i forbindelse med fremadrettede justeringer i Forsyningssekretariatets 

opgavebyrde. 

 

Forsyningssekretariatet skal i lighed med resten af centraladministrationen 

imødekomme et årligt effektiviseringskrav på to pct. af deres omkostninger.  

 

Der indføres et differentieret gebyr, så selskabernes betaling afhænger af størrelse, 

og om de er omfattet af benchmarkingen eller ej. Gebyrstrukturen vil blive forelagt 

forligskredsen. Forligskredsen tager stilling til den endelige finansiering af 

Forsyningssekretariatet, når den fremadrettede tilsynsopgave er endeligt fastlagt. 

Forligskredsen er enig om også at se på sammenhængen mellem 

Forsyningssekretariatets opgaveportefølje og finansiering som en del af 

evalueringen i 2021. 

 

8. Konsolidering 

 

Reguleringen skal fastsættes, så den i højere grad tilskynder til og understøtter 

konsolidering i vandsektoren. Vandselskabernes udgifter til rådgivning vedr. 

fusionsmuligheder holdes uden for prisloftsreguleringen. 

 

Derudover skal kommunalt ejede vandselskaber, der fusionerer uden at sælge 

ejerandele, ikke være omfattet af krav om modregning i bloktilskuddet.  

 

I forbindelse med fusioner af vandselskaber skal det være muligt, at det 

fusionerede selskab opkræver differentierede takster. Når fusioner gennemføres på 

tværs af kommunegrænser, skal det fusionerede selskab kunne fastholde 

differentierede takster ud over en overgangsperiode.  

 

Hvert vandselskab får fortsat udmeldt ét prisloft uanset antallet af kommuner, som 

er indeholdt i selskabets forsyningsområde. Vandselskabets fastsættelse af 

forskellige takster vil også fortsat skulle godkendes af de enkelte kommuner og må 

samlet set ikke overstige det udmeldte prisloft. Vandselskaberne underlægges én 

samlet benchmarking, både for så vidt angår performance og for så vidt angår 

økonomi.  

 

9. Teknologiudvikling 

 

Forskning og udvikling skal fortsat fremmes, og der skal skabes gode rammer 

herfor i den danske vandsektor.  Det er afgørende for forligskredsen, at 

vandselskaberne har fokus på teknologiledelse og kan indgå i samarbejde med 

private virksomheder med det formål at understøtte de private virksomheders 

eksport af danske løsninger i udlandet. 
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Vandselskaberne kan understøtte udviklingen i private virksomheder ved at 

deltage i samarbejder mod betaling som en tilknyttet aktivitet. Vandselskabernes 

tilknyttede aktiviteter skal ske på kommercielle vilkår. Det skal fortsat sikres, at 

der ikke sker konkurrenceforvridning og krydssubsidiering. Vandselskaberne skal 

understøtte udviklingen af værdiskabende forretningsmodeller med henblik på at 

opnå en mere effektiv drift og understøtte danske virksomheders 

eksportpotentialer på vandteknologiområdet.   

 

Vandselskabernes hovedvirksomhed skal præciseres, så det fremgår, at opgaverne 

omfatter forsyning af drikkevand, håndtering af spildevand og øvrige obligatoriske 

opgaver i medfør af sektorlovgivning og anden relevant lovgivning, samt udnyttelse 

af overkapacitet på fysiske anlæg samt egne restprodukter efter evt. nødvendig 

behandling.  

 

Obligatoriske opgaver i medfør af sektorlovgivningen omfatter tømningsordninger 

for septiktanke, måleraflæsning, drift af obligatoriske afdragsordninger til 

etablering af spildevandsanlæg, kortlægning af oversvømmelsesrisici som følge af 

kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg og drift af konkrete 

klimatilpasningsprojekter.  

 

For at fremme ressourceudnyttelse i samfundet og optimal økonomisk drift i 

selskaberne skal udnyttelse af ressourcer i vand- og spildevandsstrømme som fx 

energi og fosfor samt udlejning af overskydende fysisk kapacitet være en del af 

hovedvirksomheden.  

 

Samarbejdet mellem vandselskaberne og private virksomheder skal fremmes med 

henblik på at understøtte en mere effektiv drift i selskaberne og virksomhedernes 

teknologiudviklings- og eksportaktiviteter. Det skal tydeliggøres i loven, at private 

aktører kan indgå i længerevarende omfattende driftskontrakter med 

vandselskaber, uden at de bliver omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet, så længe et 

vandselskab omfattet af vandsektorloven har det overordnede ansvar for 

gennemførelse og opretholdelse forsyningssikkerheden og øvrige krav fra 

myndighederne.  

 

Salg af rådgivning fra vandselskabernes side kan kun foretages som en tilknyttet 

aktivitet. Det gælder dog ikke rådgivning til vandselskabets egne forbrugere om 

specifikke forhold i tilknytning til vandselskabets drift, fx vandbesparelser m.v. 

Sådan rådgivning er fortsat en del af hovedvirksomheden. 

 

Der er i lovgivningen fastsat en liste over aktiviteter, som selskaberne kan udføre 

som tilknyttet aktivitet, dvs. som indtægtsdækket virksomhed, der udføres på 

markedsvilkår. Denne liste udvides med muligheden for, at selskaberne mod 

betaling kan påtage sig drift af for-rensningsanlæg for institutioner og 

virksomheder.  

 

Vandselskabernes tilknyttede aktiviteter er foruden den emnemæssige 

afgrænsning også omfattet af en omsætningsmæssig afgrænsning. For det første 

skal akkumulerede aktiviteter, der overstiger en bagatelgrænse på 2 mio. kr., 

selskabsudskilles. For det andet fastsættes en øvre grænse for selskabernes 

akkumulerede omsætning på tilknyttede aktiviteter til 3 pct. af omsætningen i 

hovedvirksomheden. Den procentvise grænse sikrer, at omsætningsgrænsen ikke 

bliver en barriere i forbindelse med konsolidering. For det tredje kan 

vandselskaberne fortsat vælge uden omsætningsloft at indgå i fælles virksomheder 

med private aktører, hvis vandselskaberne ejer under 40 % af den fælles 
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virksomhed.  

 

Status på samarbejdet mellem vandselskaber og private virksomheder, herunder 

omsætningsgrænsen på 3 pct. for tilknyttede aktiviteter og reglerne om 40/60-

samarbejder og grænsen for omsætningen på tilknyttede aktiviteter indgår i 

evalueringen i 2021.  

 

Vandteknologiens Udviklingsfond videreføres ikke i regi af vandsektorloven. 

Vandselskaberne har fremover mulighed for at oprette en teknologiudviklingsfond 

inden for fondslovens almindelige rammer.  

 

10. Grænsen for hvor mange vandselskaber der er omfattet af 

vandsektorloven 

 

For at sikre, at også forbrugerne hos de små forsyninger får lavere priser samtidig 

med, at de administrative omkostninger lempes fastholdes de i dag omfattede 

forsyninger i loven.  

 

Alle selskaber mellem 200.000 og 800.000 m3 får udmeldt et fast generelt årligt 

effektiviseringskrav og undlades således fra benchmarkingen frem mod næste 

evaluering af vandsektorloven.  

 

Det årlige faste effektiviseringskrav til disse selskaber fastsættes som en 

procentsats af selskabernes totale omkostninger, sådan at 

driftseffektiviseringspotentialet i denne del af sektoren hentes i 2020.  

 

De af denne ordning omfattede selskaber skal hvert år alene indsende 

årsregnskaber til Forsyningssekretariatet som dokumentation for, at selskaberne 

opfylder det generelle effektiviseringskrav.  

 

Forsyningssekretariatet vil i deres kontrol af forsyningernes overholdelse af 

effektiviseringskravet tage højde for, om forsyningerne er blevet pålagt væsentlige 

store omkostningsforøgelser. 
 

11. Beskatning 

 

Vand- og spildevandsforsyninger er alle i dag selskabsudskilte og underlagt samme 

skatteregler. Vandselskaberne skal fortsat være omfattet af de almindelige 

skattemæssige regler for selskaber. Eventuelt akkumuleret restskat kan 

selskaberne finansiere som 1:1 omkostninger, der kan udjævnes over flere år ved fx 

optagelse af lån over kassekreditten. Vandselskaberne skal desuden have mulighed 

for at kunne finansiere restskat med ekstraordinære effektiviseringsgevinster. 

 

SKAT udarbejder en vejledende beskrivelse, der særligt beskriver mulighederne for 

at foretage skattemæssige afskrivninger ved deltagelse i klimatilpasningsprojekter. 

Hvis der viser sig problemer i forhold til dette område, vil forligskredsen drøfte 

sagen på ny. 

 

Forligskredsen igangsætter en analyse, der skal afdække, hvad forligskredsen og 

Folketinget i 2009 har besluttet vedr. både vandselskabernes skatteforhold og den 

såkaldte ’dåbsgave’, samt hvad forudsætningerne for disse beslutninger var. 

Analysen skal også belyse de samlede konsekvenser af de eksisterende skatteregler 

i vandsektoren, herunder i forhold til perioden 2010-2015. Der vil i den forbindelse 

blive foretaget en analyse af, om selskaberne har tilstrækkelige muligheder for at 
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leve op til intentionerne bag indførslen af selskabspligt for vand- og 

spildevandsselskaber, herunder intentionerne om, at vandselskaberne ikke skal 

betale skat i et nævneværdigt omfang. Analysen skal også afdække konsekvenserne 

ved, at vandselskaberne alternativt får mulighed for at straksafskrive investeringer 

finansieret af ”dåbsgaven” i en årrække på fx 5 år. Analysen forelægges 

forligskredsen i 4. kvartal 2015. Forligskredsen mødes for at drøfte 

analyseresultaterne. 
 

12. Evaluering 

 

Den nye regulering evalueres i 2021.  
 
Det nedsatte kontaktudvalg med deltagelse af branchen, KL, de involverede 
ministerier, uafhængige eksperter og repræsentanter for forbruger- og 
miljøinteresser afgiver i forbindelse med evalueringen en redegørelse til ministeren 
og forligskredsen. 
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NOTAT

Til bestyrelsen - Notat om 
vandsektoraftale_endelig

Onsdag aften blev der indgået et bredt forlig mellem folketingets partier 
(undtagen Liberal Alliance) om en ny vandsektoraftale.

Forhandlingerne har stået på hele efteråret 2014, men blev afbrudt i 
december på spørgsmålet om vandselskabernes beskatning og på 
spørgsmålet om, hvilke selskaber der skal være omfattet af kravet om 
benchmarking og effektiviseringer.

KL bemærkninger til aftalen

KL er glad for, at der endelig er kommet en politisk aftale i hus om 
ændringer i vandsektorloven. 

Ændringerne giver større økonomisk fleksibilitet for vandselskaberne, 
hvilket kan fremme vigtige, samfundsmæssige behov som 
teknologiudvikling, miljø- og klimamål.

Aftalen sikrer desuden enklere administration og mindre kontrol. Nu kan 
selskaberne bedre tage højde for deres individuelle forhold og lokale krav 
fra myndighederne.

Det fremgår klart af aftalen, at selskaberne har en væsentlig 
samfundsmæssig og lokal opgave i forhold til miljø, klima og sundhed. Et af 
de nye tiltag er her, at selskaberne ikke kun skal måles på deres økonomiske 
effektivitet, men også på deres miljømæssige præstationer. Et andet 
væsentligt element i aftalen på dette punkt er fortsat og forbedret mulighed 
for, at selskaberne kan investere i for eksempel miljø- og klimatiltag inden 
for deres prisloft. Begge dele er vigtigt for kommunerne.
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KL’s tilgang er, at det er kommunerne, der som lokal myndighed og 
ansvarlig for den overordnede planlægning har brug for at sætte rammer for 
udviklingen. Kommunerne skal kunne sige til vandselskaberne, at de skal 
påtage sig en opgave til gavn for grundvandsbeskyttelsen eller et 
klimatilpasningsprojekt, uden at det bliver en uoverkommelig økonomisk 
belastning for selskabet.

Derfor har KL udtrykt tilfredshed med, at det i aftalen er præciseret, at det 
er kommunerne, der har myndighedsansvaret og det overordnede 
planlægningsansvar for vand- og spildevandsforsyningen. 

Samtidig har KL dog bemærket, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis 
den nye aftale havde givet kommunerne endnu bedre mulighed for at 
forpligte selskaberne til at bidrage til opfyldelse af lokale miljø- og 
klimamål.

Det er oplevelsen, at en årlig drøftelse med selskabet for at sikre 
sammenhæng mellem selskabets aktiviteter og kommunens planlægning ikke 
er et stærkt nok redskab de steder, hvor der ikke er enighed. KL har derfor 
givet udtryk for, at vi i stedet gerne så, at den årlige drøftelse blev fulgt op 
af en mere formel kommunal godkendelse af selskabets overordnede tids- 
og investeringsplan. Det er et synspunkt, som sekretariatet forventer at 
bringe ind i den videre debat om implementeringen af den nye aftale.

Den endelige aftale indeholder 12 indholdspunkter, som kort er 
kommenteret herunder.

Aftalens indholdspunkter:

1. Indhentning af effektiviseringspotentiale
Præcisering af det aftalte effektiviseringsmål på minimum 1,3 mia. kr. i 2020 
(400 mio. kr. på vandforsyningen, 900 mio. kr. på spildevandsforsyningen).

Effektiviseringskravet differentieres mellem selskaber under og over 
800.000 m3 vand.

2. Fremtidig benchmarking
Selskaberne skal fremadrettet benchmarkes på deres totaløkonomi – ikke 
som i dag på alene driftsøkonomien. Der lægges vægt på at få skabt en 
mindre bureaukratisk regulering. 

3. Øget fleksibilitet
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Der indføres på sigt 4-årige bindende prislofter, mod nuværende 1-årige. 
Der bliver tale om en indfasning over et par år med to-årige prislofter.

Formålet er at give større fleksibilitet til selskabernes planlægning af 
investeringer – fx relevant ift. større klimatilpasningsprojekter.

4. Kommunernes rolle som myndighed
Fastslår rollefordelingen mellem kommunerne som myndighed og 
selskaberne som driftsselskaber. Indfører krav om årlig drøftelse af 
forsyningsforhold og kommunal planlægning. Lægger op til sikring af 
kommunernes styringsmuligheder igennem fx øget mulighed for anvendelse 
af påbud.

5. Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed
Der indføres et obligatorisk benchmarking af vandselskabernes 
performance indenfor miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. 
Blandt andet med det formål, at give kommunerne bedre grundlag for deres 
styring af vandselskaberne. 

Der er dog snarere tale om et bedre vidensgrundlag end direkte 
styringsgrundlag.

6. Forbrugernes klagemuligheder
Der foreslås etablering af privat brancheankenævn med adgang til at klage 
over vandselskabernes leveringsvilkår.

7. Forsyningssekretariatet – rolle og finansiering
Der lægges op til effektivisering af forsyningssekretariatet og et større fokus 
på dialog med selskaberne.

8. Konsolidering
Forbedring af vilkår for fusioner. 
Vandselskabernes udgifter til rådgivning ifm. fusionsovervejelser holdes 
udenfor prisloftreguleringen.

Kommunalt ejede vandselskaber, der fusionerer uden at sælge ejerandele, vil 
ikke være omfattet af krav om modregning i bloktilskud.

Det vil være muligt at opretholde differentierede takster efter fusionering.

9. Teknologiudvikling
Vigtigt formål med aftalen.
Der gives bedre rammer for selskaberne til at samarbejde med private 
virksomheder om teknologiudvikling, blandt andet ved at visse aktiviteter 
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kommer ind under definition som vandselskabets hovedvirksomhed. Vilkår 
for tilknyttede aktiviteter defineres nærmere.

10. Grænsen for hvor mange vandselskaber, der er omfattet af 
vandsektorloven

Selskaber mellem 200.000 og 800.000 m3 får udmeldt et fast generelt årligt 
effektiviseringskrav og undlades fra benchmarking. Disse selskaber skal 
alene indsende årsregnskaber til Forsyningssekretariatets kontrol.

11. Beskatning
Det er aftalt, at der laves en analyse af tidligere beslutninger omkring 
skatteansættelse af selskaberne med henblik på fornyet dialog i 
forligskredsen om håndtering af dette emne. Analysen skal være klar i 4. 
kvartal 2015.

12. Evaluering
Den nye regulering skal evalueres i 2021.



8.1  Rapport om mulighederne for lokalt at nedsætte 
hastighedsgrænserne 
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Udkast til rapport om mulighederne for lokalt at nedsætte hastigheds-

grænserne 

 

1. Indledning 

 

I Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for 2013-

2020 ”Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar” er det anført, at stør-

re udbredelse af hastighedszoner i byerne – særligt på større trafikerede 

veje – kan være et effektivt tiltag til at forebygge cykelulykker. I hand-

lingsplanen er det endvidere anført, at en revision af hastighedscirkulæret 

vil give mulighed for, at kommunerne lettere kan få godkendt hastigheds-

begrænsninger på 40 km/t eller 30 km/t især på lokalveje ved etablering af 

hastighedszoner ved afmærkning af ”røde” hastighedszoner. Målet er at få 

reduceret hastigheden og dermed forbedre trafiksikkerheden på lokalveje 

og mindre betydende trafikveje.  

 

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har i sin rapport ”Ulyk-

ker med fodgængere” (rapport nr. 11 fra 2013) anbefalet, at der i centrale 

byområder og i byområder, hvor der er mange fodgængere, indføres ha-

stighedszoner på f.eks. 30 eller 40 km/t, hvor det kan lade sig gøre af hen-

syn til trafikkens afvikling og vejens funktion, hvilket eksempelvis kan 

være i midten af byen tæt ved gågader. Det er anført, at lav hastighed dels 

vil gøre det nemmere for fodgænger og bilist at erkende hinanden i tide, 

dels vil reducere skaderne ved en eventuel kollision. Flere hastighedszoner 

med 30 eller 40 km/t kan således skabe et mere sikkert fodgængermiljø. 

Som led i HVU’s vurdering af, om vejmiljøet i højere grad kunne være ud-

formet, så det understøtter en sikker færdsel for fodgængere, har HVU set 

på, om indførelsen af en zone med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t 

med fartdæmpning kunne have forhindret nogle af de undersøgte ulykker, 

bl.a. krydsningsulykkerne. Vurderingen er kun foretaget de steder, hvor en 
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sådan hastighedszone ville være realistisk set i forhold til vejens funktion 

og trafikafviklingen i øvrigt. Det drejer sig f.eks. om veje i midtbyer tæt på 

gågader. Der er ikke tale om villaveje. HVU har vurderet, at der er seks 

ulykkessteder, hvor det umiddelbart er vurderet at være realistisk at indfø-

re denne hastighedszone. Fire – muligvis fem – af ulykkerne på disse ste-

der ville være undgået med en 30 km/t zone, forudsat at bilisten respekte-

rede grænsen.  

 

Justitsministeren har bl.a. på denne baggrund nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal se nærmere på behovet for at ændre reglerne om lokale hastighedsbe-

grænsninger. Arbejdsgruppen har herunder fået til opgave at belyse fordele 

og ulemper ved de ændringer i forhold til de gældende regler, som ar-

bejdsgruppen måtte foreslå. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse navnlig 

lægge vægt på færdselssikkerhed, trafikafvikling, sikring af en generel re-

spekt for hastighedsgrænserne, håndhævelse og sanktionering. Hvis ar-

bejdsgruppen når frem til at foreslå ændringer i forhold til de gældende 

regler, skal der udarbejdes et udkast til nye regler. Arbejdsgruppen har be-

stået af repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL), Odense og 

Købehavns Kommune, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), 

Vejdirektoratet, Rigspolitiet, Københavns Politi, Fyns Politi og Justitsmi-

nisteriet.   

 

2. Gældende ret 

 

2.1. Færdselslovens generelle regler om hastighed 

De almindelige regler om hastighed findes i færdselslovens § 41. Det er 

herunder i § 41, stk. 1, fastsat, at et køretøjs hastighed til enhver tid skal 

være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. 

Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets til-

stand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastig-

heden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over 

køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran 

køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan 

påregnes.  

 

De generelle hastighedsbegrænsninger findes i færdselslovens § 42, stk. 1-

3, hvor det er fastsat, at hastighedsbegrænsningen er 50 km/t i tættere be-

bygget område, 80 km/t uden for tættere bebygget område og på motortra-

fikveje samt 130 km/t på motorvej. Efter færdselslovens § 42, stk. 4 og 5, 

kan der dog for en vejstrækning fastsættes en højere henholdsvis lavere 

hastighedsbegrænsning end den generelle hastighedsbegrænsning, som 
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følge af § 42, stk. 1-3. Dette vil i givet fald skulle angives ved færdselstav-

ler mv.  

 

I færdselslovens § 43 og § 43 a er der fastsat særlige køretøjbestemte ha-

stighedsbegrænsninger, som skal overholdes uanset de generelle hastig-

hedsbegrænsninger i § 42. Der er således i bestemmelsen fastsat særlige 

hastighedsbegrænsninger for busser, lastbiler, biler med tilkoblet på-

hængsvogn mv. 

 

2.2. Fastsættelse af lokale hastighedsbegrænsninger 

Det fremgår af færdselslovens § 42, stk. 5, jf. ovenfor under pkt. 2.1, at der 

for en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at til-

lade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsbegræns-

ning, kan fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der 

på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsbegrænsning for et 

nærmere afgrænset område. 

 

Det er politiet, der efter forhandling med vejbestyrelsen eller vejmyndig-

heden træffer afgørelse om lokale hastighedsbegrænsninger, jf. færdselslo-

vens § 92 a, stk. 2.  

 

Opstår der uenighed mellem kommunen og politiet om fastsættelsen af en 

lokal hastighedsbegrænsning, afgøres sagen af rigspolitichefen, jf. færd-

selslovens § 92 c, stk. 1. Politiets afgørelse kan påklages til Rigspolitiche-

fen, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. færdselslovens § 92 c, stk. 2. 

Rigspolitichefens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed.  

 

Færdselslovens § 42, stk. 5, fik sin nuværende formulering ved lov nr. 158 

af 24. april 1985 om ændring af færdselsloven. I den forbindelse blev den 

generelle hastighedsbegrænsning i tættere bebygget område nedsat fra 60 

km/t til 50 km/t samtidig med, at der blev lagt op til en udvidet adgang til 

at fastsætte differentierede hastighedsbegrænsninger.  

 

Lovforslaget lagde op til at fastholde den generelle hastighedsbegrænsning 

i tættere bebygget område på 60 km/t, men der blev under forslagets be-

handling i Folketinget vedtaget et ændringsforslag om at nedsætte hastig-

hedsbegrænsningen til 50 km/t. Det fremgår af bemærkningerne til æn-

dringsforslaget, at der i den forbindelse ikke blev foreslået ændringer i for-

hold til den af justitsministeren foreslåede adgang til differentiering af ha-

stigheden i byerne. 
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Under punkt 2.5.5 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget er der 

anført følgende om anvendelsen af lavere lokale hastighedsbegrænsninger 

end den generelle hastighedsbegrænsning: 

 

”Med hensyn til lavere lokale hastighedsbegrænsninger end 

den generelle hastighedsbegrænsning kan der efter Justitsmini-

steriets cirkulære fra 1977 om lokale hastighedsbegrænsninger 

fastsættes en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen eller 40 

km i timen, når væsentlige færdselssikkerhedsmæssige forhold 

taler herfor, dvs. når hastigheden er den væsentligste ulykkes-

årsag eller risiko på den pågældende vejstrækning, navnlig i 

tilfælde af sammenblanding af bløde trafikanter (fodgængere 

og cyklister) og biltrafik. 

 

Justitsministeriet finder, at der bør åbnes mulighed for en vide-

re adgang til at fastsætte en lokal hastighedsbegrænsning på 50 

km i timen. Denne adgang bør ikke være begrænset til tilfælde, 

hvor det er påkrævet af konkrete færdselssikkerhedsmæssige 

årsager i kraft af oplysninger om registrerede uheld mv. Også 

mere generelle færdselssikkerhedsmæssige hensyn bør kunne 

begrunde en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Der 

tænkes herved navnlig på veje, hvor hensynet til de svage tra-

fikanter gør sig særligt gældende, f.eks. derved at der trods 

megen cykeltrafik ikke er anlagt cykelstier eller veje i bolig-

områder, hvor bilisternes oversigtsforhold er begrænsede på 

grund af vejenes anlægsmæssige udformning, eller hvor over-

sigtsforholdene er begrænsede af udstrakt parkering af biler. 

 

… 

 

En lokal hastighedsbegrænsning på 40 km i timen har efter Ju-

stitsministeriets opfattelse normalt en begrænset effekt. En så-

dan hastighedsbegrænsning bør derfor – uden helt specielle 

forhold – begrænses og alene anvendes i særlige zoner, hvor en 

sådan lokal hastighedsbegrænsning på grund af områdets ka-

rakter mv. kan forventes respekteret. Den detaljerede fastsæt-

telse af reglerne for lokale hastighedsgrænser på 40 km i ti-

men, herunder navnlig anvendelsen af særlige zonetavler, bør 

afvente resultaterne af det 1-årige forsøg, der blev iværksat i 

slutningen af 1983. 

 

Med hensyn til veje, hvor der ønskes en hastighedsbegræns-

ning på 30 km i timen eller derunder, bør der efter Justitsmini-

steriets opfattelse ubetinget været knyttet et krav om anlægs-

mæssige foranstaltninger, der tvinger bilisten til at køre med 

den ønskede hastighed.” 

 

Bemærkningerne til lovforslaget blev udarbejdet ud fra den forudsætning, 

at den dagældende generelle hastighedsgrænse på 60 km/t i tættere bebyg-

get område blev opretholdt. I bemærkningerne behandles derfor i første 
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række spørgsmålet om en videre adgang til lokalt at nedsætte hastigheds-

grænsen til 50 km i timen. Som nævnt blev der stillet ændringsforslag, så-

ledes at den generelle hastighedsbegrænsning blev nedsat til 50 km/t, og 

der blev i den forbindelse ikke foreslået ændringer i forhold til den af ju-

stitsministeren foreslåede adgang til differentiering af hastigheden i byer-

ne. Ved ændringsforslaget synes det således forudsat, at de nærmere regler 

om adgangen til at fastsætte lokale hastighedsgrænser på 40 km/t eller der-

under skal fastsættes inden for de rammer, der er angivet i lovforslagets 

bemærkninger om sådanne hastighedsbegrænsninger.   

 

Med hensyn til hastighedsbegrænsninger på 40 km/t er det i bemærknin-

gerne anført, at en sådan hastighedsbegrænsning normalt har en begrænset 

effekt og derfor – uden helt specielle forhold – bør begrænses og alene an-

vendes i særlige zoner, hvor en sådan lokal hastighedsbegrænsning på 

grund af områdets karakter mv. kan forventes respekteret.  

 

2.2.1 Hastighedscirkulæret 

I forlængelse af den ovennævnte lovændring har Justitsministeriet i cirku-

lære nr. 72 af 5. juli 1985 om lokale hastighedsbegrænsninger nærmere 

normeret politiets adgang til at fastsætte lokale hastighedsbegrænsninger. 

Det er i cirkulærets § 1, stk. 2, fastsat, at afgørelser om lokale hastigheds-

begrænsninger træffes på grundlag af oplysninger om bl.a. områdets ka-

rakter, vejens funktion og standard, randbebyggelsen, færdselsuheld, tra-

fikmængden og trafikkens sammensætning.  

 

Det fremgår af cirkulærets § 8, stk. 1, at der i tættere bebygget område kan 

fastsættes en lavere hastighedsbegrænsning end den generelle, når væsent-

lige færdselssikkerhedsmæssige hensyn taler herfor, dvs. når hastigheden 

er en væsentlig ulykkesårsag eller -risiko på den pågældende vejstrækning, 

og navnlig i tilfælde hvor det skønnes påkrævet af hensyn til fodgængere 

og cyklister. En lavere hastighedsgrænse end den generelle kan under til-

svarende betingelser fastsættes for et nærmere afgrænset område med en 

ringe gennemkørende trafik, jf. § 8, stk. 2. Fastsættelse af lavere hastig-

hedsgrænser uden hastighedsdæmpende foranstaltninger kan kun ske und-

tagelsesvis, jf. § 8, stk. 3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan i 

praksis f.eks. være vejbump eller chikaner. Fastsættelse af hastigheder på 

30 km i timen eller derunder kan kun ske på opholds- og legeområder samt 

på veje med mindre indgribende trafiksaneringer (”stilleveje”), jf. § 8, stk. 

4. 
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2.3. Regler for anvendelse af vejafmærkning 

Færdselslovens bestemmelser om færdselsregulering og afmærkning mv. 

findes i lovens kapitel 15 (§§ 89-100). Det fremgår af § 95, stk. 1, at trans-

portministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen 

af bl.a. færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg og anden 

afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vej-

ledning for færdslen. Det fremgår endvidere af § 95, stk. 2, at færdselsreg-

lerne kan fraviges ved afmærkning efter § 95, stk. 1. I færdselslovens § 95, 

stk. 3, er det desuden fastsat, at transportministeren fastsætter bestemmel-

ser om anvendelse af afmærkningen i § 95, stk. 1, herunder indhentelse af 

samtykke fra politiet. 

 

Bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning er 

udstedt af transportministeren i medfør af § 95, stk. 3 i færdselsloven. Be-

kendtgørelsen indeholder bestemmelser om brugen og administrationen af 

vejafmærkning. Regler om vejafmærkningens udformning og betydning 

findes i bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, som er 

udstedt med hjemmel bl.a. i færdselslovens § 95, stk. 1, og 3.  

 

2.3.1. Område med fartdæmpning  

Den blå tavle E 53 ”område med fartdæmpning” (blå zonetavle) an-

giver en vejledende hastighed for et område, hvor kørebanen gennem 

fysiske foranstaltninger på vejarealet er indrettet således, at den ikke 

er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne, jf. § 129, 

stk. 1 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Tavlen anvendes 

normalt ved 30 og 40 km/t-zoner, men hastighedsbegrænsningen er 50 

km/t uanset opsættelsen af E 53-tavlen.   

 

Zoner markeret med E53 skal være indrettet, så zonen ikke er egnet til kør-

sel med højere hastighed end den angivne. Hvis ikke området er anlagt 

specielt med henblik på lave hastigheder, så skal området forsynes med 

fartdæmpere, som kan være f.eks. bump, forsætninger eller indsnævringer.  

2.3.2. Lokal hastighedsbegrænsning 

Tavlen C 55 ”lokal hastighedsbegrænsning” fastsætter en lokal 

hastighedsbegrænsning for en strækning på den aktuelle vej. Hastig-

hedsbegrænsningen gælder, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved 

afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastig-

hedsbegrænsning.  

 

Zonetavle E 68 med C 55 ”lokal hastighedsbegrænsning” (rød zonetavle) 

angiver et område, hvor hastighedsbegrænsningen er nedsat i for-
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hold til den generelle hastighedsbegrænsning. Tavlen kan anvendes til af-

mærkning af zoner med lokal hastighedsbegrænsning fastsat i medfør af 

færdselslovens § 92 a, stk. 2, jf. § 42, stk. 4 og 5, jf. § 134 i bekendtgørelse 

om anvendelse af vejafmærkning. Ved brug af zonetavlen nedsættes antal-

let af tavler i området, og man kan benytte færre hastighedsdæmpende for-

anstaltninger end ved brug af den blå tavle E 53. 

 

Der er i § 93 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning fastsat 

nærmere detaljerede regler for anvendelsen af tavle C 55 og zonetavle E 

68 med C 55.  

 

 

3.  Sanktioner ved hastighedsoverskridelser 

 

Ved lov nr. 716 af 25. juni 2010 blev færdselslovens 118, stk. 3, 4 og 5 

ændret, således at det blev præciseret, at strafudmålingsreglerne i færdsels-

lovens § 118, stk. 1-5, også gælder ved overtrædelser af lokale hastigheds-

begrænsninger fastsat i medfør af færdselslovens § 42, stk. 4 og 5, og som 

er tilkendegivet ved færdselstavler eller anden afmærkning, jf. færdselslo-

vens § 4, stk. 1.  

 

For overskridelse af hastighedsbegrænsningen med andre køretøjer end 

tunge køretøjer og knallerter gælder følgende bødetakster: 

 

Hastighedsoverskridelse i procent Bødestørrelse 

>20 1000 kr. 

20-29 1500 kr. 

30-39 2500 kr. 

40-49 3000 kr. 

50-59 3000 kr. 

60-69 3500 kr. 

70-79 4000 kr. 

80-89 4500 kr. 

90-99 5500 kr. 

100 eller mere 6000 kr. 

 

Førerretten frakendes ubetinget bl.a., hvis føreren med mindst 100 km/t 

har overskredet en hastighedsbegrænsning med mere end 100 pct, jf. færd-

selslovens § 126, stk. 1, nr. 12. Desuden frakendes føreren førerretten be-

tinget bl.a., hvis en hastighedsbegrænsning er overskredet med mere end 

60 pct., jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 3.  
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Ved lov nr. 267 af 21. april 2004 om ændring af færdselsloven (Klippe-

kortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser mv.), som 

ændret ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 om ændring af færdselsloven 

(Sanktionsfastsættelse i sager om spirituskørsel), er der bl.a. indført en 

klippekortordning som supplement til det gældende frakendelsessystem. 

Ordningen indebærer, at trafikanter, der gentagne gange overtræder en 

række nærmere angivne bestemmelser i færdselsloven, herunder overskri-

der en hastighedsbegrænsning med mere end 30 pct., jf. § 125, stk. 2, nr. 4, 

skal frakendes førerretten eller meddeles kørselsforbud. Dette gælder uan-

set, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét 

kørselsforløb eller i samme situation. 

 

Klippekortordningen indebærer nærmere, at en fører, der inden for en pe-

riode af tre år gør sig skyldig i tre kliprelevante overtrædelser af færdsels-

loven, skal frakendes førerretten betinget i forbindelse med klip nr. 3, jf. 

færdselslovens § 125, stk. 2. En fører, der inden for de første tre år efter 

førstegangserhvervelse af førerret gør sig skyldig i to kliprelevante over-

trædelser af færdselsloven, vil dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 

blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, jf. § 125, stk. 3, jf. stk. 

2. Der henvises i den forbindelse til lovforslag nr. L 98 af 26. november 

2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2.2.  

 

4. Politiets mulighed for håndhævelse af hastighedsbegrænsninger 

Det fremgår af den nationale strategi for politiets færdselsindsats 2014-

2015, at hastighedskontrol anvendes på strækninger, hvor den færdselssik-

kerhedsmæssige, tryghedsskabende og adfærdsregulerende effekt er størst. 

Dette er f.eks. tilfældet ved ulykkesbelastede strækninger, vejarbejde, sko-

leveje, gennemkørselsveje med høj gennemsnitsfart i mindre byer m.v. 

Udvælgelsen af vejstrækninger og tilrettelæggelsen af kontrolindsatsen er 

analysebaseret og sker på baggrund af analyser fra Vejdirektoratet, vej-

myndigheder, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, politikredsens 

lokalkendskab, egne analyser og trusselsvurderinger.  

 

Politiets mulighed for at håndhæve de fastsatte hastighedsbegrænsninger 

forudsætter imidlertid, at politiet rent faktisk er i stand til at foretage ha-

stighedsmålinger på det pågældende sted. På strækninger i byerne har poli-

tiet mulighed for at foretage hastighedsmålinger på forskellige måder.  

 

Måling med laserer er en målemetode, som efter omstændigheder er egnet 

til hastighedsmålinger i byer. Til måling med laser kræves der måler og 
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stophold, således at de målte køretøjer kan bringes til standsning. Der kan 

alene måles ét køretøj ad gangen og effektive målinger i mange geografisk 

spredte områder er derfor forholdsvis omkostningskrævende.  

 

Langt de fleste hastighedsmålinger i byerne foretages derfor i dag med 

mobilt ATK (automatisk hastighedsmåling fra bemandede parkerede køre-

tøjer), som er en omkostningseffektiv måde at foretage hastighedskontrol 

på, idet de målte køretøjer ikke skal bringes til standsning. Der er dog en 

række forudsætninger, der skal være opfyldt, før ATK metoden er anven-

delig herunder bl.a. at der skal være mulighed for at opstille de bemandede 

køretøjer, som foretager målingen. Dette er ikke altid tilfældet i hastig-

hedszoner, hvor muligheden for at anvende mobilt ATK udstyr kan være 

begrænset af smalle veje, ringe udsyn og dårlige parkeringsforhold. . 

 

Det bemærkes, at Stationær ATK (automatisk hastighedsmåling opsat på 

en stander) sefter omstændighederne vil kunne være egnet til hastigheds-

målinger i byer. Målemetoden anvendes imidlertid på nuværende tidspunkt 

ikke i Danmark, men er en målemetode. , som efter omstændighederne vil 

kunne være egnet til hastighedsmålinger i byer.  

 

Politiet benytter foruden de nævnte målemetoder også andre målemetoder, 

herunder manuel måling med stopur over en distance, manuel måling med 

triptæller, speedometermålinger og stræknings ATK (automatisk måling af 

hastigheden på en given strækning). Disse målemetoder er imidlertid ikke 

egnede til målinger i byerne. 

 

5. Udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne bløde trafikanter 

i Danmark  

 

Mens der har været en positiv udvikling i antallet af dræbte og tilskade-

komne bilister og andre motorkørende, har nedgangen i dræbte og tilska-

dekomne bløde trafikanter generelt været knap så positiv i perioden 2009-

2013. Udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne bløde trafikanter 

(knallert 30-førere, cyklister og fodgængere) har været mindre positiv sær-

ligt i de storkøbenhavnske politikredse og Aarhus. I Københavns Vest-

egnspolitikreds har man endda oplevet en lille stigning i antallet af dræbte 

og tilskadekomne bløde trafikanter i perioden 2009 – 2013. Der henvises 

til figur 1 nedenfor. 

 

 

 

 

Kommentar [jau1]: Slettet, fordi det 

ikke synes at være relevant i sammenhæn-
gen. 

Formateret: Listeafsnit
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Figur 1 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, levevilkår, færdselsuheld med tilskadekomne og dræbte 2009-2013, udvikling Ud-

træk primo september 2014. Udviklingen i dræbte og tilskadekomne bløde trafikanter har generelt været mindre 
positiv end udviklingen for andre trafikantgrupper som førere og passagerer i motorkøretøjer og motorcykler 

mv.  

 

På landsplan udgjorde antallet af dræbte og tilskadekomne bløde trafikan-

ter i 2013 44 pct. af samtlige dræbte og tilskadekomne, mens denne andel i 

Københavns politikreds var på knap 80 pct. og i Københavns Vestegns po-

litikreds var på knap 64 pct. Se figur 2. 

 

 

Figur 2 

 

Kilde: Danmarks Statistik, levevilkår, færdselsuheld med tilskadekomne og dræbte 2013. Generelt har politi-

kredse med større byer en højere andel af tilskadekomne bløde trafikanter. 
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6. Erfaringer med hastighedsnedsættelser 

 

6.1. Udenlandske erfaringer 

Justitsministeriet gav ved svar af 15. november 2010 på spørgsmål nr. 

1687 (Alm. del) fra Folketingets Trafikudvalg en redegørelse for, hvilke 

internationale erfaringer der findes med hensyn til nedsættelse af hastighe-

den i byområder.  

 

Til brug for besvarelsen indhentede Justitsministeriet udtalelser fra de dan-

ske ambassader i henholdsvis Stockholm, Haag og Bern:  

 

Sverige 

Den danske ambassade i Stockholm oplyste, at hastighedsgrænserne inden 

for tæt bebyggede områder fastsættes af vedkommende kommune. Af-

græsningen af disse områder fastlægges ligeledes af kommunen. Kommu-

nerne kan fastsætte hastighedsgrænserne inden for tæt bebyggede områder 

til enten 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 eller 110 km/t. Hvis der ikke er 

truffet beslutning om en anden af de nævnte hastighedsgrænser, er hastig-

hedsgrænsen 50 km/t i tættere bebygget område. Der blev i 2006-07 i ti 

svenske kommuner gennemført et forsøg med henholdsvis forhøjelser og 

nedsættelser af lokale hastighedsgrænser. Forsøget viste, at der ved ned-

sættelse af hastighedsgrænsen med 10 km/t skete en reduktion af den fakti-

ske gennemsnitshastighed med ca. 2-4 km i timen, mens forhøjelse af ha-

stighedsgrænsen med 10 km/t medførte en stigning i den faktiske gennem-

snitshastighed med ca. 1 km/t. 

 

Arbejdsgruppen har siden indhentet oplysninger om erfaringerne fra Mal-

mø kommune, hvor hastighedsgrænsen siden 2013 har været nedsat til 40 

km/t i et område på ca. 35 kvadratkilometer i centrum af byen. Større ind-

faldsveje har dog stadigvæk 60 km/t som hastighedsgrænse.  

 

Politiet i Malmø har oplyst, at man generelt har positive erfaringer med 

hastighedsnedsættelsen, selv om politiet kun har få ressourcer til hasti-

ghedskontrol. Hastighedskontrollen er derfor rettet mod de lokaliteter, 

hvor der er registreret mange ulykker, og hvor politiet af erfaring ved, at 

der begås mange hastighedsovertrædelser. Hastighedsmålinger foretaget 

på ti udvalgte steder i Malmø viser, at hastigheden efter indførelsen af ha-

stighedsnedsættelsen gennemsnitligt er faldet med 5 km/t fra 52 km/t til 47 

km/t. På grund af den korte evalueringsperiode er det ikke muligt på nuvæ-

rende tidspunkt at vurdere, om indførelsen af hastighedszonen har medført 

en reduktion i antallet af uheld. Det er imidlertid politiets opfattelse, at ha-
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Formateret: Skriftfarve: Automatisk
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stighedsnedsættelsen har bevirket en mere rolig kørsel, og at hastigheds-

nedsættelsen har haft en afsmittende effekt på de tilstødende områder 

udenfor zonen, således at man også her har oplevet en reduktion af hastig-

heden.   

 

Holland 

Den danske ambassade i Haag oplyste, at hastighedsgrænserne i byzoner i 

Holland fastsættes af de enkelte kommuner, f.eks. til 50 eller 30 km/t. 

Kommunerne kan endvidere f.eks. på lukkede veje og i nærheden af skoler 

tilkendegive ved skiltning, at hastigheden ikke må overstige 15 km/t. 

Kommunerne er ved fastsættelsen af de lokale hastighedsgrænser generelt 

ikke bundet af lovregler, men alene af retningslinjer. Ambassaden oplyste, 

at erfaringerne viser, at cyklisters, knallertkøreres og fodgængeres chancer 

for at overleve et sammenstød med en bil er væsentligt større, når bilisten 

har overholdt en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Ambassaden oplyste 

endvidere, at der på veje med en fartbegrænsning på under 50 km/t blev 

dræbt 24 personer færre i 2009 end i 2001. Dette hænger i vidt omfang 

sammen med, at der er blevet anlagt rundkørsler og fartbump på de pågæl-

dende veje. 

 

Schweiz 

Den danske ambassade i Bern oplyste, at den generelle hastighedsgrænse i 

byzoner i Schweiz er 50 km/t. Det kan på kantonalt og kommunalt niveau 

besluttes at fravige denne hastighedsgrænse lokalt i både op- og nedadgå-

ende retning. Det er dog Højesterets principielle holdning, at zoner med 

hastighedsgrænser på 30 km/t kun kan indføres på sidegader eller på gader 

af lignende karakter. Undtagelsesvis kan der dog som følge af særlige lo-

kale trafikforhold indføres en sådan zone på en del af en hovedfærdselsåre. 

Nedsættelse af hastighedsgrænsen er i øvrigt tilladt, når det ikke er muligt 

på anden vis at bekæmpe en synlig fare, eller hvis en gruppe i bestemte 

områder – f.eks. skolebørn – kræver særlig beskyttelse. Ligeledes kan ha-

stighedsgrænsen reduceres i områder med særlig stor trafikbelastning for 

at gøre trafikken mere flydende. Ved indførelse af zoner med særlige ha-

stighedsbegrænsninger gælder der krav om:  

 

1) skiltning, der tydeligt gør opmærksom på overgangen til den på-

gældende zone, 

2) forkørselsret for højresvingende bilister ved trafiklys, medmindre 

andet er tilkendegivet ved signalering og 

3) nedlæggelse af eventuelle fodgængerfelter.   
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For så vidt angår punkt 3 var det oplyst, at bilister skal holde tilbage for 

fodgængere, der krydser vejen i fodgængerfelter. Ved nedlæggelse af fod-

gængerfelterne får fodgængere adgang til at krydse kørebanen hvor som 

helst, mens det i så fald er bilisterne, der har forkørselsret. Ud over indfø-

relse af lokale hastighedsbegrænsninger kan kantoner og kommuner end-

videre træffe andre former for færdselsmæssige foranstaltninger for at til-

passe trafikken til særlige lokale forhold. Siden 2002, hvor reglerne om 

indførelse af særlige hastighedszoner blev forenklet, er der blevet indført 

flere zoner med særlige hastighedsgrænser, og antallet af forulykkede per-

soner i byområder er faldet med 13,3 pct. Herunder er antallet af døds-

ulykker faldet med 25,4 pct. og antallet af ulykker med svært tilskadekom-

ne faldet med 12,9 pct. Der foreligger ikke oplysninger om, hvad det sam-

lede antal dødsulykker og svært tilskadekomne har været i perioden. 

 

6.2. Danske erfaringer 

 

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til at etablere hastighedszoner er 

det et krav, at der foretages en evaluering af hastighedszonens effekt på 

hastigheden i området  

 

Til brug for udarbejdelsen af denne rapport har Vejdirektoratet gennemgå-

et knap 20 evalueringer, som er foretaget af kommunerne og udarbejdet i 

forbindelse med indførelsen af danske projekter med hastighedszoner. 

Evalueringerne omfatter både 30 og 40 km/t zoner, men flest 40 km/t zo-

ner.  

 

Det er Vejdirektoratets opfattelse, at evalueringerne er generelt er af varie-

rende kvalitet, men at det ud fra materialet kan konkluderes, at der er en 

sammenhæng mellem indførelse af hastighedszoner med hastighedsdæm-

pende foranstaltninger og et fald i gennemsnitshastighederne i de pågæl-

dende områder. I de undersøgte evalueringer varierer faldet mellem 5 og 

23 pct., og de fleste evalueringer indeholder oplysninger om et fald på 

mellem 8 og 18 pct.  

 

Kun få af de knap 20 evalueringer indeholder en evaluering af betydningen 

af hastighedszoner i forhold til antallet af ulykker i det pågældende områ-

de. Dette kan bl.a. skyldes, at der i perioden indtil etableringen af zonen 

har været få ulykker i området, eller at evalueringerne er lavet kort tid efter 

etableringen af hastighedszonerne.  

 

Formateret: Skrifttype: Ikke Fed
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Det bedst evaluerede projekt stammer fra Gladsaxe kommune, hvor der i 

perioden 1996 - 2000 blev etableret 30 og 40 km/t-zoner på ca. 130 km 

fordelingsveje og lokalveje, der dengang udgjorde ca. 80 pct. af det kom-

munale vejnet. Der har i de etablerede hastighedszoner været anvendt fær-

re hastighedsdæmpende foranstaltninger, end der normalt kræves i blå zo-

ner.  

 

Hastighedszonerne i Gladsaxe kommune er blevet evalueret af flere om-

gange, og Gladsaxe kommune har senest fået vurderet langtidseffekten af 

indførelsen af hastighedszonerne.  Det har i dette projekt også været muligt 

at evaluere effekten i forhold til ulykker, idet de evaluerede strækninger 

har været omfattet af hastighedszoner i en længere periode på minimum 14 

år, og der derfor findes et stort datagrundlag. 

 

Evalueringen fra Gladsaxe viser, at antallet af personskadeulykker på de 

berørte veje er faldet fra 21 til 5 personskadeulykker i gennemsnit pr. år, 

når man sammenligner ulykkestallene fra perioden før etableringen af ha-

stighedszoner med ulykkestallene i perioden efter indførelsen af zonerne. 

Det svarer til et fald på 77 pct. i områder med 30 og 40 km/t zoner. Til 

sammenligning var det tilsvarende fald i antallet af personskadeulykker på 

landsplan i samme periode 47 pct.  

 

7. Arbejdsgruppens overvejelser 

 

7.1. Indledning 

 

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har i sin rapport ”Ulyk-

ker med fodgængere” (rapport nr. 11 fra 2013) anbefalet, at der i centrale 

byområder og i byområder, hvor der er mange fodgængere, indføres ha-

stighedszoner på f.eks. 30 eller 40 km/t, hvor det kan lade sig gøre af hen-

syn til trafikkens afvikling og vejens funktion, hvilket eksempelvis kan 

være i midten af byen tæt ved gågader.  

 

Det er anført, at lav hastighed dels vil gøre det nemmere for fodgænger og 

bilist at erkende hinanden i tide, dels vil reducere skaderne ved en eventuel 

kollision. Flere hastighedszoner med 30 eller 40 km/t kan således skabe et 

mere sikkert fodgængermiljø.  

 

I OECD-rapporten ”speed Management fra 2006 anbefales det, at hastig-

hedsgrænsen fastsættes til 30 km/t i byområder, hvor bløde trafikanter er 

særligt udsatte, idet zoner med 30 km/t har vist sig at være et meget effek-
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tivt middel til bl.a. at beskytte bløde trafikanter. I Trafiksikkerhetshåndbo-

ken udgivet af Transportøkonomisk institut i Norge i 2012, vurderes det, at 

man vil kunne forvente et fald i antallet af dræbte, alvorligt og lettere til-

skadekomne på henholdsvis 19 pct., 13. pct. og 7 pct., hvis man generelt 

ændrer hastighedsbegrænsningerne fra 50 km/t til 40 km/t i byområderne.  

 

Undersøgelserne bakkes op af konkrete erfaringer fra en række byer, hvor 

der er etableret forskellige typer af hastighedszoner.Som det fremgår af 

pkt. 6 ovenfor, viser erfaringerne generelt, at gennemsnithastigheden er 

faldet i de områder, hvor der er indført hastighedshedszoner med hastig-

hedsdæmpende foranstaltninger, og at der er sket et fald i antallet af per-

sonulykker efter indførelsen af zonerne. 

 

Det er således arbejdsgruppens opfattelse Det kan på den baggrund kon-

kluderes, at hastigheden har en afgørende betydning for sikkerheden i tra-

fikken. Lavere hastighed indebærer for det første, at risikoen for uheld re-

duceres, og . For det andet indebærer det, at konsekvenserne af de uheld, 

som rent faktisk sker, begrænses.  

 

En nedsættelse af hastighedsbegrænsningerne medfører imidlertid ikke i 

sig selv, at de faktiske hastigheder reduceres. Det afgørende er, at de fast-

satte hastighedsbegrænsninger rent faktisk respekteres af bilisterne, og at 

de fastsatte hastighedsbegrænsninger i almindelighed opfattes som rimeli-

ge og begrundede i de konkrete færdselsmæssige forhold. I modsat fald vil 

hastighedsbegrænsninger kunne medvirke til at skabe falsk tryghed for de 

bløde trafikanter.  

 

For at sikre, at der skabes respekt for de fastsætte hastighedsgrænser er det 

derfor nødvendigt, at trafikanterne oplever et passende kontroltryk i for-

hold til overtrædelser af hastighedsbegrænsninger, og at hastighedsbe-

grænsningerne i praksis håndhæves på en hensigtsmæssig måde af politiet.  

 

Det er endvidere en meget væsentlig faktor, når det drejer sig om at bringe 

den faktiske hastighed ned ved meget lavt fastsatte hastighedsbegrænsnin-

ger, f.eks. i byområder, at infrastrukturen er indrettet således, at den natur-

ligt indbyder til at afpasse hastigheden efter hastighedsbegrænsningen, og 

at hastighedsbegrænsningen bakkes op af tilstrækkelig skiltning.  

 

Arbejdsgruppen har på den baggrund overvejet en række hensyn, der kan 

begrunde en nedsættelse af hastigheden, ligesom arbejdsgruppen har over-

vejet en række modeller for nedsættelse af hastigheden, der kan medvirke 
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til større tryghed i byområder og samtidig medvirke til en reduktion af an-

tallet af ulykker, jf. nedenfor under pkt. 7.2. Det er ligeledes indgået i ar-

bejdsgruppens overvejelser, hvilke konsekvenser en ændring af reglerne på 

området vil have for muligheden for at håndhæve hastighedsforseelser. 

Arbejdsgruppen bemærker i den forbindelse, at en nedsættelse af hastighe-

den i visse tilfælde kan have en positiv indflydelse på andet end færdsels-

sikkerheden, f.eks. i forhold til at reducere støjgener fra trafikken. Ar-

bejdsgruppen har imidlertid ikke behandlet disse hensyn, idet formålet 

med arbejdsgruppens arbejde har været at komme med forslag til forbed-

ring af muligheden for lokalt at nedsætte hastigheden med henblik på at 

forbedre færdselssikkerheden.  

 

7.2. Nærmere om de overvejede modeller  

7.2.1. Generel nedsættelse af hastighedsgrænsen til 40 km/t i tættere be-

byggede områder 

Arbejdsgruppen har overvejet muligheden for generelt at nedsætte hastig-

hedsgrænsen i tættere bebyggede områder til 40 km/t. En generel nedsæt-

telse af hastigheden vil i givet fald kræve en ændring af færdselslovens § 

42, stk. 1, nr. 1, hvorved det nærmere vil kunne bestemmes, i hvilke tilfæl-

de der bør kunne fastsættes en lavere hastighed end den generelle.  

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at en generel nedsættelse af hastigheden 

vil gøre det lettere for bilisterne at huske hastighedsgrænsen, idet den som 

hovedregel vil gælde overalt i byområder.  

 

Som anført er det dog centralt og afgørende for, at bilisterne overholder 

hastighedsgrænserne, at disse i almindelighed fremstår som rimelige. Den 

generelle hastighedsbegrænsning bør derfor ikke alene fastsættes på bag-

grund af hensyn, der gør sig gældende i store byer med mange cyklister og 

fodgængere som i f.eks. København eller Aarhus, men bør afspejle, hvad 

må anses at være en acceptabel hastighed i størstedelen af landets tættere 

bebyggede områder. 

 

Arbejdsgruppen har i forlængelse heraf overvejet, om det er muligt at etab-

lere forsøgsordninger med en generel nedsættelse af hastigheden til 40 

km/t i en række udvalgte byer for på den måde at indsamle erfaringer, der 

kan danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt man bør sænke hastighe-

den til 40 km/t over hele landet.  
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Selv i de større byer  vil der imidlertid formentlig være behov for at tillade 

kørsel med højere hastighed inden for byzoner, hvor vejenes indretning og 

funktion tillader dette. 

 

En ændring af den generelle hastighedsgrænse, herunder i udvalgte byer, 

forudsætter således, at der lokalt vil skulle foretages en vurdering af på 

hvilke veje, der vil skulle tillades kørsel med en højere hastighed, som 

f.eks. 50 eller 60 km/t. I hastighedscirkulærets § 4 er der hjemmel til at 

fastsætte en højere hastighedsgrænse end den generelle til 60, 70 eller 80 

km/t i tættere bebygget område på større gennemfarts- og ringveje, samt på 

andre veje, der indgår i byens trafikvejnet, når områdets karakter og væ-

sentlige hensyn til cyklister og fodgængere ikke taler derimod. Såfremt 

man vælger at nedsætte den generelle hastighedsgrænse til 40 km/t i byzo-

ner, vil man efter arbejdsgruppens opfattelse tillige skulle foretage en æn-

dring af hastighedscirkulæret, således at det i § 4 tillige er muligt at fast-

sætte en højere hastighedsgrænse til 50 km/t.  

 

Det er på den baggrund arbejdsgruppens vurdering, at en generel nedsæt-

telse af hastigheden, herunder i udvalgte byer, vil forudsætte en nærmere 

gennemgang af hastighedsreglerne med henblik på bl.a. at sikre, at der 

fortsat er sammenhæng mellem hastighedsgrænserne på de forskellige dele 

af vejnettet.  

 

 

 

7.2.2. Udbredelse af områder med fartdæmpning og områder med hastig-

hedszoner under 50 km/t. 

 

Arbejdsgruppen har overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at give 

mulighed for at etablere flere områder med lavere hastighed enten som blå 

zoner, hvor hastighedsangivelsen kun er vejledende, eller som røde zoner 

med generel hastighedsnedsættelse. 

 

Etableringen af hastighedszoner under 50 km/t forudsætter som altoverve-

jende hovedregel, at der stilles krav om, at kørebanen gennem fysiske for-

anstaltninger på vejarealet er indrettet således, at den ikke er egnet til kør-

sel med højere hastighed end den angivne, hvilket hjælper bilisterne til at 

sætte farten ned. 

 

Som det fremgår af pkt. 2.3.4. ovenfor, stilles der ved etableringen af blå 

zoner med 30 eller 40 km/t større krav til anvendelsen af hastighedsdæm-



 

18 

pende foranstaltninger, hvilket medfører større anlægsudgifter for kommu-

nerne. Det er imidlertid arbejdsgruppens vurdering, at de blå zoner – bl.a. 

på grund af kravene til kørebanens indretning og brugen af hastigheds-

dæmpende foranstaltninger – fungerer efter hensigten, og at zonerne gene-

relt respekteres af bilister og andre trafikanter.  

 

Selvom etableringen af blå zoner kan opleves omkostningstungt for kom-

munerne, finder arbejdsgruppen derfor ikke, at der er grundlag for at fore-

slå en ændring af de regler, der regulerer etableringen af blå zoner. 

 

Arbejdsgruppen har derfor i stedet overvejet muligheden for at udbrede an-

tallet af røde zoner, hvor hastighedsbegrænsningen er nedsat i forhold til 

den generelle hastighedsbegrænsning.  

 

Som anført er det vigtigt, når det drejer sig om at nedbringe den faktiske 

hastighed ned ved meget lavt fastsatte hastighedsbegrænsninger i f.eks. 

byområder, at infrastrukturen er indrettet således, at den naturligt indbyder 

til at afpasse hastigheden efter hastighedsbegrænsningen. Endvidere er det 

af stor betydning for trygheden og trafiksikkerheden, at hastighedsbe-

grænsningen og skiltningen opleves som meningsfuld for bilisten. 

 

I de røde zoner nedsættes kravet til antallet af zonetavler, der skal anven-

des i området, og det er det muligt at benytte færre hastighedsdæmpende 

foranstaltninger end i de blå zoner.  

 

Kommunerne oplever imidlertid, at det kan være svært at få tilladelse til at 

etablere røde zoner, og at politiets praksis på dette område er blevet mere 

restriktiv over de senere år. Det kan bl.a. skyldes, at politiet – når det skal 

vurderes, om der efter hastighedscirkulæret kan gives tilladelse til etable-

ring af en hastighedszone – lægger afgørende vægt på, om det kan doku-

menteres, at hastigheden er en væsentlig ulykkesårsag eller risiko at det i 

medfør af hastighedscirkulærets § 8, stk. 1, er en forudsætning for tilladel-

sen, at det kan dokumenteres, at hastighed er en væsentlig ulykkesårsag el-

ler -risiko på den pågældende vejstrækning eller i det område, hvor hastig-

hedszonen skal etableres.  

 

Arbejdsgruppen har på denne baggrund overvejet muligheden for at ændre 

hastighedscirkulæret med henblik på dels, inden for færdselslovens ram-

mer, at udvide kriterierne for, hvornår der kan gives tilladelse til at etablere 

områder med en lavere hastighedsgrænse end den generelle dels at skabe 
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et mere ensartet grundlag for politiets tildeling af tilladelser til at etablere 

hastighedszoner.  

 

7.2.3. Ændring af hastighedscirkulæret  

En hastighedsgrænse på 40 km/t kan ifølge det gældende hastighedscirku-

lære fastsættes, når væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn taler 

herfor, dvs. når hastigheden er en væsentlig ulykkesårsag eller – risiko på 

den pågældende vejstrækning, og navnlig i tilfælde, hvor det skønnes på-

krævet af hensyn til fodgængere og cyklister, jf. ovenfor under pkt. 2.2.3. 

Arbejdsgruppen har overvejet, om kriterierne for, hvornår en lavere ha-

stighedsgrænse kan fastsættes, kan revurderes, således at også øvrige færd-

selssikkerhedsmæssige hensyn kan berettige en nedsættelse af hastigheds-

grænsen. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at det i forarbejderne til færdselslovens § 

42, stk. 5, fra 1985, er anført, at ”en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km 

i timen efter Justitsministeriets opfattelse normalt har en begrænset effekt. 

En sådan hastighedsbegrænsning bør derfor – uden helt specielle forhold – 

begrænses og alene anvendes i særlige zoner, hvor en sådan lokal hastig-

hedsbegrænsning på grund af områdets karakter mv. kan forventes”. Det er 

imidlertid ikke nærmere anført, hvad der nærmere ligger i brugen af ud-

trykket ”uden helt specielle forhold”. Der henvises herved til pkt. 2.2.4 

ovenfor.  

 

Det må imidlertid antages, at der i den forbindelse sigtes til noget andet 

end de mere generelle færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som efter be-

mærkningerne burde kunne begrunde en lokal hastighedsgrænse på 50 

km/t (”navnlig veje, hvor hensynet til de svage trafikanter gør sig særligt 

gældende, f.eks. derved at der trods megen cykeltrafik ikke er anlagt cy-

kelstier eller veje i boligområder, hvor bilisternes oversigtsforhold er be-

grænsede på grund af vejenes anlægsmæssige udformning, eller hvor over-

sigtsforholdene er begrænsede af udstrakt parkering af biler”, jf. ligeledes 

ovenfor under pkt. 2.2.4). Dette kunne således tale for, at lovgiver har for-

udsat, at der ikke vil kunne fastsættes en hastighedsgrænse på 40 km/t ud 

fra de nævnte generelle færdselssikkerhedsmæssige hensyn. På den anden 

side kan det anføres, at der i forarbejderne ikke blev gjort udtømmende op 

med, hvordan reglerne om adgang til at fastsætte en hastighedsgrænse på 

40 km/t nærmere skulle udformes, idet det samtidig fremgår af bemærk-

ningerne, at den detaljerede fastsættelse af reglerne for lokale hastigheds-

grænser på 40 km/t burde afvente resultaterne af et 1-årigt forsøg, der blev 

iværksat i slutningen af 1983.  
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Dertil kommer, at bemærkningerne vedrørende nedsættelse af hastigheds-

begrænsningen til 40 km/t er affattet ud fra den forudsætning, at den gene-

relle hastighed i byerne var fastsat til 60 km/t.  

 

Samlet set må det efter arbejdsgruppens opfattelse antages, at det inden for 

rammerne af lovbemærkningerne ikke vil være udelukket ved en ændring 

af det gældende hastighedscirkulære at udvide adgangen til at fastsætte lo-

kale hastighedsbegrænsninger på 40 km/t. En sådan udvidelse må imidler-

tid forudsætte, at det er konkrete færdselssikkerhedsmæssige årsager, der 

gør hastighedsnedsættelsen påkrævet (”specielle forhold”), hvorimod det 

er tvivlsomt, om en udvidelse vil kunne begrundes med mere generelle 

færdselssikkerhedsmæssige hensyn, hensyn til trafikudviklingen mv.  

 

Det må desuden antages, at de overvejelser, der fremgår af forarbejderne 

til færdselslovens § 42, stk. 5, hvorefter der ved hastighedsbegrænsninger 

på 30 km/t og derunder stilles krav om anvendelse af anlægsmæssige for-

anstaltninger (hastighedsbegrænsende foranstaltninger), er begrundet i 

hensyn til bilisten, så denne ikke uforvarende overskrider hastighedsbe-

grænsningen samt det mere generelle hensyn til at sikre, at hastighedsbe-

grænsninger overholdes, og at hastighedsbegrænsninger i almindelighed 

for bilister mv. fremstår som rimelige med henblik på at sikre den almin-

delige respekt for færdselslovens hastighedsbegrænsninger. 

 

 

 

7.2.4. Arbejdsgruppens anbefaling 

Arbejdsgruppen finder på den baggrund, at der bør skabes en videre ad-

gang for kommunerne til lokalt at fastsætte en hastighedsbegrænsning på 

40 km/t i bymæssigt bebygget område, således at denne adgang ikke er 

begrænset til tilfælde, hvor det sker på baggrund af oplysninger om regi-

strerede uheld, dvs. når hastigheden er den væsentligste ulykkesårsag eller 

risiko på den pågældende vejstrækning. 

  

Efter arbejdsgruppens opfattelse, bør også andre konkrete færdselssikker-

hedsmæssige hensyn kunne begrunde fastsættelse af en lavere hastigheds-

begrænsning på 40 km/t. Der sigtes herved navnlig til muligheden for i ha-

stighedscirkulæret at bestemme, at der kan fastsættes en lavere hastigheds-

grænse på veje, hvor hensynet til de bløde trafikanter gør sig særligt gæl-

dende. Det kan f.eks. være i et område, hvor der findes institutioner som 

f.eks. børnehaver, skoler, fritidsinstitutioner, plejehjem, ældreboliger eller 
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rekreative områder, hvor der konkret kan være behov for, at hastighedsbe-

grænsningen lokalt nedsættes til 40 km/t med henblik på at sikre, at bløde 

trafikanter kan færdes mere sikkert i trafikken. 

 

Der kan endvidere være steder, hvor der er mange krydsende fodgængere, 

f.eks. på busholdepladser, handelsgader eller gader, hvor der på trods af 

meget cykeltrafik ikke er anlagt cykelstier eller veje i boligområder, hvor 

bilisternes oversigtsforhold er begrænsede f.eks. på grund af vejenes an-

lægsmæssige udformning eller antallet af parkerede biler.  

 

Arbejdsgruppen vurderer således, at det inden for rammerne af færdselslo-

vens § 42, stk. 5 vil være muligt at lade kriterier som f.eks. vejens og om-

rådets funktion, vejens indretning, men også muligheden for håndhævelse 

mv. indgå i vurderingen af, hvorvidt hastighedsgrænsen i et område kon-

kret skal kunne nedsættes til 40 km/t. 

 

Som anført ovenfor vil politiet i dag ved vurderingen af, om der kan gives 

tilladelse til etablering af en hastighedszone, navnlig lægge vægt på, om 

det kan dokumenteres, at hastighed er en væsentlig ulykkesårsag eller -

risiko i området, . – 

 

Arbejdsgruppen bemærker i den forbindelse, at de gældende regler i ha-

stighedscirkulæret sikrer, at tilladelser til at nedsætte hastigheden lokalt i 

dag kun gives til områder, hvor det er dokumenteret, at på grund af risiko-

en for færdselsuheld er et behov for hastighedsnedsættelsen.Det bemærkes, 

at  Een ændring af cirkulæret vil kunne medføre, at politiet i højere grad 

vil være henvist til at lægge kommunernes vurdering af de færdselssikker-

hedsmæssige behov til grund for sine afgørelser, idet oplysninger om 

færdselsuheld, antallet af hastighedsovertrædelser mv. kun vil indgå som 

et element i den samlede vurdering af, hvorvidt hastighedsbegrænsningen 

konkret skal nedsættes.  

 

Efter arbejdsgruppens opfattelse, bør der derfor fortsat stilles krav til 

kommunernes dokumentation af behovet for etableringen af zonerne i det 

pågældende område, og etableringen af zonerne bør endvidere ligesom 

hidtil følges op af evalueringer af effekten af zonerne. Ved vurderingen af, 

om der skal gives tilladelse til fastsættelsen af en hastighedszone, bør poli-

tiet i øvrigt fortsat kunne lægge vægt på, at de hastighedsbegrænsninger, 

som fastsættes, i praksis skal kunne kontrolleres på en hensigtsmæssig 

måde. 
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Det er således samlet set arbejdsgruppen anbefaling, at der bør åbnes mu-

lighed for en videre adgang til at fastsætte en lokal hastighedsbegrænsning 

på 40 km/t. Denne adgang bør som anført ikke være begrænset til områder, 

hvor det er påkrævet af konkrete færdselssikkerhedsmæssige årsager i 

kraft af oplysninger om registrerede uheld mv. Også andre konkrete færd-

selssikkerhedsmæssige hensyn bør kunne begrunde en hastighedsbegræns-

ning på 40 km/t, så længe det sker inden for færdselslovens rammer. 

 

Det er i øvrigt arbejdsgruppens opfattelse, at lokale hastighedsbegrænsnin-

ger i overensstemmelse med færdselslovens forudsætninger fortsat bør føl-

ges op af effektive fysiske begrænsninger i form af fysiske foranstaltninger 

for at opnå den ønskede hastighedsbegrænsende effekt.  

 

Arbejdsgruppen har på den baggrund udarbejdet et udkast til ændring af 

hastighedscirkulærets § 8, jf. bilag 1 til rapporten.  
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Bilag 1 

 

Cirkulære om lokale hastighedsbegrænsninger  

 

Ifølge færdselslovens § 42, stk. 4 og 5, kan der fastsættes hastighedsgræn-

ser, der er højere eller lavere end de generelle hastighedsgrænser i færd-

selslovens § 42, stk. 1-3. Sådanne afgørelser træffes efter følgende regler:  

 

Kapitel 1 

Myndighed og fremgangsmåde 

§ 1. Afgørelser om lokale hastighedsbegrænsninger træffes af politiet efter 

forhandling med vedkommende vejbestyrelse eller, for så vidt angår priva-

te veje, vedkommende kommunale myndighed, jfr. færdselslovens § 92, 

stk. 4.  

Stk. 2. Afgørelserne træffes på grundlag af oplysninger om bl.a. områdets 

karakter, vejens funktion og standard, randbebyggelsen, færdselsuheld, tra-

fikmængden og trafikkens sammensætning.  

 

§ 2. Sager om hastighedsbegrænsning afgøres af politidirektøren. 

  

§ 3. Opstår der uenighed mellem politiet og vedkommende vejbestyrelse 

eller kommunale myndighed, afgøres sagen dog af Rigspolitiet. I sådanne 

tilfælde videresendes sagen af politiet til Rigspolitiet med vejbestyrelsens 

udtalelse og politidirektørens indstilling.  

 

Kapitel 2 

Højere hastighedsgrænse end den generelle 

§ 4. I tættere bebygget område kan en højere hastighedsgrænse end den 

generelle fastsættes til 60, 70 eller 80 km i timen.  

Stk. 2. Sådanne hastighedsgrænser kan f.eks. fastsættes på større gennem-

farts- og ringveje, samt på andre veje, der indgår i byens trafikvejnet, når 

områdets karakter og væsentlige hensyn til fodgængere og cyklister ikke 

taler derimod.  

 

§ 5. Uden for tættere bebygget område kan der ikke fastsættes en højere 

hastighedsgrænse end den generelle, jfr. dog § 6.  

 

§ 6. På motortrafikveje kan en højere lokal hastighedsbegrænsning fastsæt-

tes til 90 km i timen. En sådan hastighedsgrænse kan navnlig fastsættes på 

motortrafikvejsstrækninger uden kryds i niveau.  
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§ 7. På motorveje kan der ikke fastsættes en højere hastighedsgrænse end 

den generelle.  

 

Kapitel 3 

Lavere hastighedsgrænse end den generelle 

§ 8. I tættere bebygget område kan der fastsættes en lavere hastigheds-

grænse end den generelle, når væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hen-

syn taler herfor, herunder når hastigheden er en væsentlig ulykkesårsag el-

ler risiko i området, eller når vejens funktion, særlige udformning eller be-

grænsede oversigtsforhold gør det påkrævet af hensyn til fodgængere og 

cyklister.   

Stk. 2. En lavere hastighedsgrænse end den generelle kan under tilsvarende 

betingelser fastsættes for et nærmere afgrænset område med en ringe gen-

nemkørende trafik.  

Stk. 3. Fastsættelse af lavere hastighedsgrænser uden hastighedsdæmpende 

foranstaltninger kan kun ske undtagelsesvis.  

Stk. 4. Fastsættelse af hastigheder på 30 km i timen eller derunder kan kun 

ske på opholds- og legeområder samt på veje med mindre indgribende tra-

fiksaneringer (»stilleveje«), jfr. færdselslovens § 40.  

 

§ 9. Uden for tættere bebygget område kan en lavere hastighedsgrænse end 

den generelle fastsættes til 50, 60 eller 70 km i timen.  

Stk. 2. For veje gennem strand, skov eller andre rekreative områder med 

sæsonpræget gennemkørsel kan den lavere hastighedsgrænse dog fastsæt-

tes til 40 km i timen. En sådan hastighedsgrænse kan begrænses til de må-

neder af året, hvor der er behov herfor.  

Stk. 3. § 8, stk. 1, gælder tilsvarende for fastsættelsen af hastighedsgrænser 

efter stk. 1 og 2.  

 

§ 10. På motortrafikveje og på motorveje kan der i særlige tilfælde fastsæt-

tes en lavere hastighedsgrænse end den generelle. Dette kan f.eks. ske ved 

motorvejens eller motortrafikvejens tilslutning til det almindelige vejnet.  

Stk. 2. Herudover kan der i ganske særlige tilfælde for motortrafikveje og 

motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme 

områder fastsættes en hastighedsbegrænsning, der ikke alene er begrundet 

i færdselssikkerhedsmæssige hensyn, men også f.eks. i hensynet til at ned-

bringe støjniveauet.  
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Kapitel 4 

Øvrige bestemmelser 

§ 11. En afgørelse om fastsættelse af en lokal hastighedsbegrænsning bør 

tages op til fornyet overvejelse, når forholdene omkring den pågældende 

vejstrækning er væsentligt ændrede, f.eks. ved ændret uheldsudvikling, 

ændringer af randbebyggelsen, nye signalanlæg, ændrede oversigtsforhold 

eller andre reguleringer.  

 

§ 12. Politiets afgørelser i sager om lokale hastighedsbegrænsninger kan 

efter færdselslovens § 92 c, stk. 1, påklages til rigspolitichefen.  

Stk. 2. Politiets afgørelser skal indeholde oplysning om den i stk. 1 nævnte 

klageadgang.  

 

Kapitel 5 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

 

§ 13. Cirkulæret træder i kraft den  

  

Stk. 2. Samtidig ophæves justitsministeriets cirkulære nr. 72 af 5. juli 1985 

om lokale hastighedsbegrænsninger.  

 

Justitsministeriet,den… 

 

 

Formateret: Centreret
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Vandselskabernes nuværende opgaver og styringsbehov
De store selskaber har i mange år leveret vand- og spildevandsforsyning af 
høj sundheds- og miljømæssig kvalitet. Selskaberne indgik tidligere i den 
kommunale forvaltning, deres aktiviteter blev styret af kommunalbe-
styrelserne dels gennem direkte instruktion, dels gennem sektorplaner 
(spildevandsplan og vandforsyningsplan).

Efter selskabsdannelsen har kommunalbestyrelsen mistet sin direkte in-
struktionsbeføjelse og de kommunale sektorplaner binder ikke længere 
vandselskaberne. Det betyder bl.a., at kommunerne ikke kan styre sel-
skabernes udbygningsaktiviteter. Kommunen er henvist til at aftale ud-
bygning med selskabet. De fleste steder er det uproblematisk, men i en-
kelte kommuner har der været konflikt mellem kommunalbestyrelsen og 
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selskabets bestyrelse om sådanne forhold. Der har både været eksempler på 
langsom byggemodning og eksempler på at selskaber har afvist at medvirke 
til klimatilpasning.

Vandselskaberne vokser sig stadigt større i disse år, det er en del af forliget 
om vandsektoren, at den skal effektiviseres. I takt med den udvikling får 
selskabet forbrugere i mange kommuner, og derved reduceres det tidligere 
nære forhold mellem kommune og vandselskab. Dertil kommer, at 
selskaberne helt naturligt udvikler deres egen identitet, som er forskellig fra 
kommunens identitet. Det kan derfor forudses, at der vil opstå flere 
konfliktsituationer mellem kommune og vandselskab i fremtiden. Det bliver 
endnu mere markant, hvis selskaberne om nogle år ikke længere er 
kommunalt ejede.

Det er afgørende, at der er sammenhæng mellem f.eks. byggemodnings-
planer og vandselskabets tids- og investeringsplan, og derfor vigtigt at sikre, 
at den kommunale indsats og vandselskabets indsats er koordineret. 
Kommunerne har derfor brug for redskaber til at styre selskaberne.

Styringsmuligheder
Et godt samarbejde og god dialog mellem myndigheden og vandselskabet er 
vigtigt og nødvendigt for at sikre, at der er overensstemmelse mellem 
kommunens planlægning og vandselskabets planlagte aktiviteter. Der skal 
derfor skabes en god platform, hvor parterne drøfter status, fremdrift og 
afvigelser. Det er KL og DANVA enige om, men herudover mener KL, at 
styringskæden skal sikres, så kommunerne kan mål- og rammestyre 
selskaberne.

Sekretariatet har været i dialog med staten herom, tre forslag har været 
drøftet:

• Bindende spildevandsplan
• Kommunal godkendelse af vandselskabets investeringsplan
• Udvidet hjemmel for kommunen til at påbyde vandselskabet 

bestemte aktiviteter.

KL har foreslået, at spildevandsplanen skulle være bindende for selska-
berne. Det vurderer Naturstyrelsen ikke er en juridisk mulighed, for ingen 
andre kommunale sektorplaner har bindende retsvirkning for andre end 
kommunen selv.

KL har herefter foreslået, at vandselskabets investeringsplan (tids- og ak-
tivitet-følge) skal godkendes af kommunen. Sekretariatet har under hånden 
fået oplyst, at forslaget har været oppe i forhandlingerne om vand-
sektorloven. Det er sekretariatets indtryk, at forligskredsen finder behag i en 
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løsning, hvor vandselskabet skal gå i dialog med kommunen om inve-
steringsplanen. Men kommunen skal ikke godkende planen.

Naturstyrelsen har foreslået, at kommunerne i højere grad udnytter deres 
påbudshjemmel over for vandselskaberne. Kommunernes forvaltning tager 
helt generelt udgangspunkt i dialog; påbud bruges når dialog ikke har ført til 
den nødvendige aktivitet hos en virksomhed. Påbud kan bruges til at 
understøtte en aftale, så den bliver juridisk bindende. Det er der imidlertid 
ikke tradition for i den danske kultur på forsyningsområdet.

Vandselskabernes opgaver i relation til klimatilpasning:
DANVA har i forskellige sammenhænge foreslået, at vandselskaberne skal 
varetage opgaver uden for vandforsyning og spildevandsforsyning. Med 
relation til klimatilpasning har de foreslået, at vandselskaberne kan 
vedligeholde vandløb og varetage kystsikring.

Sekretariat foreslår, at vandselskabernes opgaver knyttet til klimatilpas-ning 
fastholdes omkring tag- og overfladevand fra byerne. Vandselska-berne skal 
hverken håndtere vandløb i det åbne land eller kystsikring. Sekretariatet 
peger på to forhold:
• Kommunerne mister styring til selskaberne
• Krydssubsidiering

Meget store selskaber med udvidet forretningsgrundlag og bredere kom-
petence end i dag risikerer at overtage styringen af nye områder. Selska-
berne vil udvikle egen kompetence inden for disse områder, dermed 
kommer kapaciteten til at udvikle områderne til at ligge i selskaberne. I dag 
ligger den største kompetence hos Foreningen af Rådgivende Inge-niører 
(FRI), vandselskaberne har betydelig kompetence inden for deres 
forretningsområde, mens de kommunale forvaltninger har varierende 
kompetence inden for de samme områder. FRI har allerede i forbindelse 
med selskabernes nuværende aktiviteter kritiseret selskaberne for at være 
lønførende, FRI er både bekymrede for rekruttering af nye ingeniører til 
deres virksomheder og for en udvikling hvor selskaberne hjemtager op-
gaver, som hidtil er løst af FRI’s medlemsvirksomheder. Tilsvarende be-
kymring kan blive relevant for kommunerne, hvis vandselskaberne udvider 
deres forretningsområde til vandløb og kystsikring.

Endelig indebærer udvikling af et ”forsyningskonglomerat” risiko for 
subsidiering af et forretningsområde (f.eks. kystsikring) med midler ind-
krævet hos forbrugere inden for et andet forretningsområde.

Behov for alternative finansieringsforslag for kyst og åbent-land
Der er ikke fundet penge til at klimatilpasse kyst og vandløb.
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Her byder DANVA ind med en løsning, for Vandselskaberne er ikke 
omfattet af skattestop eller EU’s budgetregler. De ”frie midler” hos 
vandselskaberne var et væsentligt element, da man åbnede mulighed for at 
finansierer klimatilpasning af byerne ad den vej. DANVA’s forslag er derfor 
attraktivt i forhold til nogle problemer med finansiering. 

KL bør derfor levere alternative forslag. Sekretariatet foreslår tre initiati-
ver, som kan bidrage til finansiering af klimatilpasning i forhold til over-
svømmelse uden for byområderne:

1. at forsikringsordninger knyttet til oversvømmelse medvirker til at 
finansiere en national fond til kystsikring, 

2. at konsekvenser af at inddrage vandselskaber i partsfordelinger 
efter vandløbsloven undersøges, og

3. at forebyggelse af oversvømmelser fra vandløb håndteres efter 
vandløbslovens regler, med mindre området indgår i et projekt til 
håndtering af tag- og overfladevand fra byområder.

Begrundelse for finansieringsforslag til kystsikring
TMU har besluttet, at KL arbejder for en national fond for kystsikring. Det 
er dog ikke afklaret, hvor pengene til denne fond skal komme fra. 

Det har tidligere indgået i udvalgets drøftelser, at stat og kommune skulle 
bidrage sammen med berørte grundejere til en partsfordeling i enkelte 
projekter. De statslige midler kunne i stedet kanaliseres ind en national 
fond, som bidrog til projekterne. Det er dog næppe realistisk, at staten 
lægger mange penge i fonden – ovennævnte budgetregler vil formentlig igen 
blokere. 

Alvorlige storme fører dog til stor skade på kysterne, disse skader er dækket 
af forsikring og/eller stormflodsordningen. Sekretariatet finder det 
nærliggende, at stormflodsordningerne kan bidrage til at forebygge skade og 
ikke alene betale, når skaden er sket. Stormflodsordningerne evalueres i et 
statsligt udvalgsarbejde i år, forebyggelse af skade er konkret undtaget fra 
udvalgets kommissorie. Ideen om at inddrage forebyggelse af skade er altså 
ikke ukendt i staten. Men ideen er ikke accepteret.

Begrundelse for finansieringsforslag til forebyggelse af oversvøm-
melse fra vandløb
Vandselskaberne kan i dag medfinansiere kommunale vandløbsprojekter, 
der har til formål at håndtere tag- og overfladevand fra byområder. 

Reglerne er skabt med udgangspunkt i ”lov om betalingsregler for spil-
devandsforsyningsselskaber”, reglerne giver selskaberne lov til at varetage 
en ny opgave. Man kunne i stedet tage udgangspunkt i ”vandløbsloven”, 
nye regler kunne give kommunen mulighed for at påligne vandselskaberne 
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parter i en partsfordeling, som finansierer vandløbsprojekter. I dag er det 
ikke alene grundejere, der er truet af oversvømmelse. Oversvømmelse truer 
også virksomheder, der ikke kan udlede til vandløbet. 

Vandløbsloven fordeler udgifterne mellem de parter, der har glæde af 
projektet. Vandselskaberne har glæde af projekter, der sikrer deres ud-
ledning mod oversvømmelse. Det flugter fint med formålet bag reglerne om 
medfinansiering. 

Sekretariatet anbefaler ikke, at KL stiller forslag om en konkret ændring af 
vandløbsloven. Sekretariatet anbefaler, at KL stiller forslag om en analyse af 
denne mulighed. Det er nemlig sandsynligt, at andre parter vil foreslå, at 
vandselskaberne betaler til flere projekter. Eksempelvis har organisationen 
”Danske Vandløb” stillet forslag om, at vandselskaberne skal betale for 
sikring af afvanding omkring de vandløb, som vandselskaberne udleder til. 
En sådan afvandingsgaranti er samfundsøkonomisk og miljømæssig helt 
umulig.

Parallelt med en sådan analyse skal sikring af landområderne mod over-
svømmelse fortsætte efter reglerne i vandløbsloven. Skader fra over-
svømmelse er sikret gennem en oversvømmelsesordning svarende til 
stormflodsordningen. 
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1. Forord

Digitalisering og udnyttelse af modne velfærdstek-

nologier er i nær og fjern fremtid en af de vigtigste 

veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opga-

ver, som kommunerne er sat i verden for at løse for 

og med borgerne og virksomhederne. For at fast-

holde og udvikle den menneskenære lokale opgave-

varetagelse i kommunerne, er det med andre ord en 

helt afgørende præmis, at vi både sammen og hver 

for sig, kan gennemføre professionelle og effektori-

enterede digitaliseringsprocesser. 

Partnerskab med borgere og virksomheder

Men bølgeplanernes tid er nu forbi! Vi har sammen 

med den øvrige offentlige sektor taget et digitalt ti-

gerspring på det klassiske administrative borgerbe-

tjeningsområde. Men med den hastige teknologiske 

udvikling og det store reformpres på samtlige af 

kommunernes kerneområder, så er og bliver fremti-

dens succesfulde digitaliseringsmetoder langt mere 

afhængige af vores evne til at involvere og motivere 

vores borgere og virksomheder. Det er jo dem, der i 

sidste ende skal nyttiggøre den teknologiske udvik-

ling til alles fordel.

 Det tætte partnerskab med borgerne og virksom-

hederne om, hvordan digitalisering og velfærdstek-

nologi bedst kan udnyttes og skabe merværdi, både 

for den enkelte og fælleskabet, er helt afgørende for 

succes, tillid og accept.

 Kommunerne og KL vil med denne digitalise-

ringsstrategi ”Lokal og digital - et sammenhængen-

de Danmark” sætte retning for, hvordan vi frem mod 

2020 skal bygge videre på vores erfaringer, mens vi 

løbende høster frugterne af alt det, vi indtil nu har op-

nået, blandt andet ved at indføre de kommunale ram-

mearkitekturprincipper, datastandardiseringer, mo- 

nopolbrud og automatisk selvbetjening.

Krav til staten

KL og kommunerne finder, at der er stærkt brug for, 

at staten sikrer, gode rammer og vilkår, så kommu-

nerne kan løfte ansvaret for den borgernære ser-

vice, bidrage til vækst og udvikling og tilvejebringe 

gode og effektive digitale løsninger. Det er statens 

opgave, at sikre grundlæggende infrastrukturløs-

ninger, hvor særligt den utilstrækkelige mobil- og 

bredbåndsdækning kræver opmærksomhed. Det er 

også fx NemID og Digital Post, som naturligt hører 

hjemme på nationalt niveau. Udviklingsopgaver og 

konkrete løsninger, som skal anvendes i fx jobcentre 

og socialforvaltninger, kan ikke drives fra en styrelse 

i staten.  Vi har brug for en tydelig arbejdsdeling og 

klare spilleregler i samarbejdet med staten. 

Et stærkt fælleskommunalt samarbejde 

frem mod 2020

Kommunerne har sammen formået at opbygge en 

stærk fælles beslutnings- og handlekraft med op-

bakningen til den fælleskommunale digitaliserings-

strategi 2011-2015. Samarbejdet om at løfte knap 

40 digitale projekter, som fører strategien ud i livet 

er lykkedes. Etableringen af bestillervirksomheden 

KOMBIT har givet kommunerne professionel gen-

nemslagskraft, som har muliggjort monopolbrud-

det og udbredelsen af digital selvbetjening på en 

lang række områder. Digitalisering er nu for alvor i 

gang med at bryde lydmuren i folkeskolen. Og som 

det seneste skud på stammen har udbredelse af 

velfærdsteknologi taget fart med Center for Vel-

færdsteknologi, der på kommunernes vegne sikrer 

vidensopsamling og metodeudbredelse. Blot for at 

nævne nogle af resultaterne fra de senere års fælles 

arbejde om digitalisering.

En stærk decentral offentlig sektor

Kommunerne har både sammen, og hver for sig, taget 

det fulde politiske ansvar og ejerskab til digitalise-

ringen. Det kommunalpolitiske fokus skal fortsættes 

med uformindsket styrke i den nye strategiperiode. 

Digitalisering kan gennemføres på flere måder, og 

det er langt fra ligegyldigt, hvordan vi digitaliserer. 

3



Hvis det gribes forkert an, kan digitalisering føre til 

en mere centraliseret offentlig sektor, som er frem-

medgørende, og hvor service ydes og beslutninger 

bliver taget på stor afstand fra borgeren. Gribes det 

derimod rigtigt an, opnår vi gevinster i form af effek-

tiviseringer og smartere måder at løse opgaverne på 

samtidig med, at vi understøtter nærheden til bor-

gerne gennem decentral løsning af opgaverne. Kun 

sådan kan vi sikre det kommunalpolitiske råde- og 

handlerum og dermed gennemføre lokaldemokratisk 

forankrede processer tættest muligt på borgernes 

liv og virksomhedernes hverdag. Borgernes aktive 

medvirken og tillid er en helt afgø-rende forudsæt-

ning for, at de kommende års digitaliseringsproces-

ser i Danmark kan gennemføres med succes. 

Fokus på forandringer

Dertil kommer betydningen af ledernes og med-

arbejdernes vilje og evne til decentralt at lede di-

gitaliseringsprocesserne og vejlede borgerne og 

virksomhederne i, hvordan man bruger de digitale 

selvbetjeningssystemer og velfærdsteknologier. For 

nok handler digitalisering om tilgængelige og vel-

ordnede data og smart teknologi, men evnen til at 

udnytte dem hænger uløseligt sammen med evnen 

til at skabe forandringer i organisation og kultur. 

Først når det sker, kan der skabes reel merværdi i 

borgerens liv, for virksomhedernes konkurrenceevne 

og for kommunernes økonomi.

 Med denne nye fælleskommunale digitaliserings-

strategi ”Lokal og digital - et sammenhængende 

Danmark”, som rækker frem til 2020, vil kommuner-

ne og KL tage endnu et stort spring i samarbejdet 

om digitalisering. Der er brug for, at videreføre en 

række konkrete fokusområder fra den tidligere stra-

tegi, og kommunerne skal høste alle gevinsterne af 

resultater, der allerede er skabt. Men vi har også 

store nye initiativer i gang på alle velfærdsområder-

ne, som skal realiseres på rekordtid.

 Derfor har vi i kommunerne og KL ikke tid til at 

hvile på laurbærrene. Vi skal videre ad den sti, vi al-

lerede har trådt et godt stykke af – verden og den 

digitale udvikling flytter sig hurtigt – og vi skal fortsat 

være på forkant. 

KL, februar 2015
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2. Om strategien

Strategien ”Lokal og digital - et sammenhængende 

Danmark” er blevet til i dialog med et stort antal re-

præsentanter fra kommunerne, som har deltaget 

i workshops og lignende om forskellige temaer i 

strategien. Desuden har Det Kommunale Digitali-

seringsråd (DKD), Kommunernes it-arkitekturråd og 

en række af KL’s kontaktudvalg været inddraget. 

 Strategien præsenterer først kommunernes over-

ordnede vision og strategiske prioritering og peger 

efterfølgende på en række temaer, som kommuner-

ne bør prioritere i fællesskab frem mod 2020. 

 Under hvert tema er der angivet en række kon-

krete indsatser eller målsætninger, som der skal 

arbejdes med i strategiperioden. Listen vil med sik-

kerhed ikke være en udtømmende liste over, hvad 

kommunerne kommer til at arbejde sammen om, på 

digitaliseringssiden, indtil 2020. Erfaringerne viser, 

at nye behov opstår undervejs – affødt af nye po-

litiske reformer eller teknologiske skift, der fordrer 

umiddelbar handling. Kommunernes fælles strategi 

skal derfor, på én og samme tid, sætte en håndfast 

retning og være et dynamisk redskab, så indsatsen 

løbende kan justeres og suppleres med nye tiltag, 

som tager højde for udviklingen.

  Når strategien har været i politisk høring i samt-

lige kommuner, udarbejdes en revideret udgave til 

endelig vedtagelse i KL’s bestyrelse. Når strategien 

er besluttet begynder arbejdet med at konkretisere 

de initiativer, projekter og fælles indsatser, som ud-

gør det operationelle indhold i den nye strategi – 

svarende til den handlingsplan, som udmønter den 

digitale strategi for 2011-2015.
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3. Digitalisering frem mod 2020

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger 

på en vision om, at det fælleskommunale arbejde 

med digitalisering skal underbygge og styrke:

- en decentralt funderet offentlig sektor, der på én 

gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sam-

menhængende og effektiv service for og med bor-

gerne og virksomhederne.

 I 2020 vil digitalisering styrke oplevelsen af nær-

hed og indflydelse på egen livssituation. Fordi bor-

gerne hjemmefra eller i sit eget lokalområde har nem 

adgang til service og data af høj kvalitet uanset, hvor 

i landet man bor. De digitale services skal opleves 

integrerede og personlige, så de tilpasses borge-

rens aktuelle livssituation og behov. De er tilgæn-

gelige de steder på nettet, hvor borgeren føler sig 

mest kompetent og tryg ved at færdes. Borgere og 

virksomheder møder en tilgængelig og fokuseret of-

fentlig sektor i digital dialog, hvor de borgervendte 

digitale løsninger er brugervenlige og intuitive, men 

hvor det samtidigt er muligt at få kontakt og hjælp 

til det, man ikke selv kan finde ud af i den digitale 

verden.

 I 2020 møder borgere og virksomheder en sam-

menhængende offentlig sektor, der er i stand til at 

koordinere, udveksle og genbruge data til stor gavn 

for borgernes oplevelse af effektfulde og sømløse 

forløb. Virksomhederne oplever med digitaliseringen 

forbedrede rammevilkår til gavn for vækst og konkur-

renceevne. Digitalisering gør det muligt, at samar-

bejde tæt på tværs af sektorer, faggrænser, forvalt-

ninger og systemer, for at skabe den bedst mulige 

sammenhæng mellem de ydelser og afgørelser, 

som borgerne og virksomhederne søger og modta-

ger. Når borgerne benytter de digitale services og 

teknologiske hjælpemidler, som kommuner og an-

dre myndigheder stiller til rådighed, skal det være 

lysende klart, hvem der har ansvaret for ydelserne 

og for myndighedsafgørelserne. Den digitale service 

leveres digitalt fra start til slut, når det giver mening, 

eller leveres sømløst sammen med ydelserne i det 

fysiske rum.

  I 2020 møder borgere og virksomheder en ef-

fektiv kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer, at 

henvendelser behandles hurtigt og ”on the spot”, 

der hvor de er intelligente og automatiserede. Di-

gitaliseringen gør det meget nemmere og hurtigere 

at inddrage, aftale, svare og afgøre. Smarte digitale 

løsninger og teknologier – både i sagsbehandlin-

gen og i de konkrete ydelser på velfærdsområder 

– bidrager til at frigøre midler til ny kommunalpolitisk 

prioritering. Kommunerne samarbejder om fælles 

løsninger, både fælleskommunalt og fællesoffentligt, 

de steder, hvor fundamental infrastruktur og grund-

data er helt afgørende fundamenter for succes, og 

hvor omkostningseffektivitet og markedsforholdene 

underbygger det.
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4. Det fælles fundament for en ny strategi

Visionen om at styrke en offentlig sektor, der er nær, 

tilgængelig, sammenhængende og effektiv sætter 

retningen for strategien. Udgangspunktet er de re-

sultater, der allerede er opnået, og de forandringer, 

der er sat i gang. Og arbejdet skal bygge videre på 

og udvikle de modeller for samarbejde, der er etab-

leret – både i den kommunale sektor og på nationalt 

niveau.

Målet er ambitiøse gevinster

Der er i den første halvdel af 10’erne sat mange di-

gitale udviklingsprojekter i gang. En række af disse 

er nu bredt implementeret i kommunerne eller i færd 

med at blive det. For andre projekters vedkommen-

de venter der omfattende opgaver med implemente-

ring og gevinstrealisering forude. 

 Den nye strategi lægger op til en ambitiøs fælles 

indsats frem mod 2020. Men ambitionen er også, 

at den fælleskommunale indsats for digitalisering 

har den rigtige balance mellem at sætte nye skibe 

i søen på de områder, hvor øget digitalisering har 

størst potentiale til at skabe værdi for samfundet, og 

at få sejlet de skibe i havn, som er søsat. 

 Digitalisering udspringer af de muligheder, tek-

nologien skaber. Men det er evnen til at omsætte 

moden teknologi til reelle gevinster i arbejdsproces-

ser og ydelser til borgerne og virksomhederne, som 

skaber successer. I den kommende strategiperiode 

skal vi derfor både løbende udforske nye teknolo-

giske muligheder samtidig med, at vi sætter barren 

højt for at omsætte modne teknologier til reelle ge-

vinster.

Et stærkt fælleskommunalt samarbejde

Hver kommune har brug for sit eget strategiske 

fokus på digitalisering, som tager udgangspunkt i 

konkrete, lokale udfordringer. Men i mange tilfælde 

er det nødvendigt, at kommunerne arbejder sam-

men om digitalisering for at nå de ønskede resul-

tater. 

Det gælder fx i følgende situationer:

• når standarder for data og it-arkitektur skal sikre  

 sammenhængende løsninger og sund konkur- 

 rence på markedet. Det kræver, at alle er med

• når det er mest omkostningseffektivt at anskaffe  

 nye digitale løsninger i fællesskab – frem for at  

 gøre det hver for sig

• når der er tale om løsninger, som har karakter af  

 ”infrastruktur”, så det kun giver mening med én  

 fælles løsning

• for at opnå god konkurrence på markedet kan det  

 være nødvendigt, at kommunerne koordinerer el- 

 ler handler i fællesskab

• når det er nødvendigt med fælles indsats på tværs  

 af kommuner, regioner og staten, skal der kunne  

 tales med én stemme

• når kommunerne i fællesskab har aftalt konkrete  

 mål på det digitale område med regeringen, skal  

 der kunne koordineres og følges samlet op på,  

 om målet nås

Kommunerne oprettede KOMBIT, som fælles it-

bestillervirksomhed i kølvandet på salget af KMD. 

KOMBIT vil også fremover være kommunernes na-

turlige fælles redskab, når der skal udvikles og gen-

nemføres udbud af fælles løsninger, især komplekse 

og tunge løsninger, på vegne af hele det kommunale 

fællesskab.

 Der vil også være behov for andre samarbejds-

modeller mellem kommuner. De fælleskommunale 

digitaliseringsopgaver kan ikke løses gennem KOM-

BIT alene. Det kan også ske gennem øget inddra-

gelse af kommunale samarbejder, som fx OS2-fæl-

lesskabet, hvor grupper af kommuner går sammen 

om at udvikle løsninger, som derefter stilles til rådig-

hed for fællesskabet. Eller det kan være i form af, at 

enkelte kommuner påtager sig at gå forrest og løse 

en given opgave eller udvikle en løsning på vegne af 

fællesskabet. Det er eksempler på samarbejdskon-

struktioner, som især er velegnede, når det handler 
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om knap så komplekse og knap så kapitalkrævende 

udviklingsopgaver.

Fra monopol til samarbejde om sund konkurrence, 

innovation og rammearkitektur

Kommunerne har nu gennem KOMBIT konkurren-

ceudsat en række af de kritiske it-fagsystemer, som 

KMD tidligere havde monopol på. De nye fagsyste-

mer til blandt andet kontanthjælp og sygedagpenge 

er under udvikling, og konkurrenceudsættelse af 

ESR (EjendomsStamRegister) er under forbere-

delse.

 Kommunernes opgave med at implementere de 

nye løsninger og opnå de gevinster, som de langt 

mere moderne systemer muliggør, starter i 2016 og 

vil løbe flere år frem i tiden. Det bliver en stor op-

gave – især fordi der er tale om flere systemer, der 

skal implementeres samtidig – og det vil lægge be-

slag på en mærkbar del af den kommunale sektors 

kapacitet til at implementere nye digitale løsninger. 

Og det vil kræve målrettet arbejde med gevinstreali-

sering, når de økonomiske fordele af mere effektive 

forretningsgange skal hentes hjem.

 Arbejdet med blandt andet monopolbruddet har 

allerede skabt resultater, med store og langtrækken-

de perspektiver for den offentlige sektors arbejde 

med digitalisering og samarbejde med it-markedet.

 Den fælleskommunale rammearkitektur er skabt 

ud af monopolbruddet. Den udgør nu fælles spil-

leregler, når kommuner videreudvikler, bygger og 

indretter digitale løsninger. Det er vejen til at sikre, 

at it-systemerne kan arbejde sammen på tværs – fx 

ved brug af fælles standarder, så vi kan skabe sam-

menhæng for borgeren. Og det er også vejen til at 

skabe en frugtbar konkurrence på leverandørmarke-

det.

 Klare spilleregler, i form af standarder og arkitek-

turprincipper, åbner markedet, da det gør det nem-

mere for nye leverandører at byde ind med løsninger. 

Flere leverandører skaber et mere innovativt marked, 

som dermed også har større muligheder for at gøre 

sig gældende internationalt.

 Det er også et led i monopolbruddet, at der kom-

mer nye og moderne støttesystemer i kommunerne. 

Støttesystemerne er de underliggende it-systemer, 

som it-fagsystemer og brugerrettede løsninger 

trækker på. Hvor støttesystemerne i monopoltiden 

var orienteret mod kun én leverandørs systemer, så 

bliver der fremover adgang for alle leverandørers 

løsninger. Det bidrager til at styrke konkurrencen, 

fremtidige løsninger billiggøres og leverandørerne 

kan i højere grad fokusere på innovative brugerret-

tede løsninger.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

• realisere gevinsterne i monopolbruddet ved at have stærkt fokus på at implementere de nye digitale  

 løsninger, som erstatter monopolløsningerne

• øge den fælles handlekraft ved at videreudvikle det kommunale samarbejde inden for rammerne af  

 den fælles strategi, blandet andet gennem tættere inddragelse af eksisterende kommunale samar- 

 bejder. 
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Digital post betyder, at post 

til borgerne nu sendes digitalt.

Det digitale bibliotek (DDB) 

styrker bibliotekernes mu-

lighed for at håndtere og 

formidle e-bøger og andre 

digitale materialer.

Udbredelse af DUBU (Digi-

talisering - Udsatte Børn og 

Unge) fremmer sammenhæng 

og kvalitet i arbejdet med 

udsatte børn og unge.

Ejendomsdataprogrammet 

skal sikre en mere effektiv 

ejendomsforvaltning og gen-

brug af ejendomsdata fra Det 

Fælleskommunale Ejendoms-

stamregister (ESR).

Rammearkitektur den fæl-

leskommunale vej til sam-

menhængende, fleksibel og 

effektiv it-understøttelse på 

et marked med flere leveran-

dører.

FLIS, Fælleskommunal Ledel-

sesinformation giver overblik 

over kommunens økonomiske 

nøgletal og mulighed for at 

sammenligne med andre kom-

muner.

Det fælles medicinkort 

(FMK) giver borgere og 

sundhedspersonale adgang 

til oplysninger om borgerens 

medicin og vaccinationer, så 

man kan forhindre fejlmedici-

nering. 

Fælles Sprog III skal sikre 

bedre sammenhæng, kvalitet 

og effektivitet i social- og 

sundhedsfaglig indsats for 

den enkelte borger, med ny 

fælles standard for registre-

ring af symptomer, funktions-

niveau og leverede indsatser 

på ældreområdet.

 

Fælles Kommunale Geoda-

ta (FKG) etablerer og imple-

menterer en fælles datamodel 

for kommunale geodata og 

sikrer bedre udnyttelser af 

potentialer ved geodata.

Effektiv digital selvbetjening 

har løftet kvaliteten på selv-

betjeningsløsninger på over 

30 opgaveområder og ændret 

mødet mellem kommune og 

borger.

Den digitale folkeskole 

sikrer, at undervisningen i fol-

keskolen er klar til fremtidens 

behov, hvor bl.a. digitale lære-

midler konsekvent integreres i 

den daglige undervisning.

Monopolbruddet skal gen-

nem konkurrenceudsættelse 

stille kommunerne bedre, når 

de indkøber it-løsninger. Det 

skaber øget digitalisering og 

lavere udgifter til it.

Byg og Miljø sikrer, at borge-

re, virksomheder og kommu-

ner kommer lettere gennem 

ansøgning og behandling af 

byggesager og flere og flere 

miljøsager.

Udbredelse af moden 

velfærdsteknologi skal sikre 

landsdækkende udbredelse 

af en række modne velfærds-

teknologier, fx forflytningstek-

nologi og vasketoiletter, som 

skaber både livskvalitet og 

effektivisering.
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5. Fokuseret fællesoffentligt samarbejde  
 om digitalisering

Behovet for samarbejde om digitalisering rækker i 

nogle tilfælde ikke kun udover kommunegrænserne. 

Ofte går det også på tværs af både kommuner, re-

gioner og stat. Især der, hvor servicen til borgeren 

leveres på tværs af myndighederne, er der behov for 

at aftale for eksempel fælles standarder og i nogle 

tilfælde også skabe konkrete fælles it-løsninger. Et 

eksempel på det sidste er det udbud af en ny digital 

løsning for sygesikringen, som de 5 regioner og 98 

kommuner netop har gennemført i fællesskab. 

 Det er også en vigtig del af samarbejdet på tværs 

af sektorerne, at der er klare principper for arbejds-

delingen og spilleregler for samarbejdet. 

 Den udvikling, som skal føre til konkrete digitale 

løsninger, som skal anvendes i for eksempel jobcen-

tre, socialforvaltningen eller på hospitalet, kan ikke 

drives fra et kontor i en styrelse eller departement. 

Kun de myndigheder, som har det konkrete ansvar 

for opgaven og er tæt på brugerne, kan i tilstræk-

kelig grad sikre, at de digitale løsninger bygges til at 

løse virkelighedens behov. Men der er stærkt brug 

for, at statslige ministerier og styrelser har stort fo-

kus på at sikre, at der er gode rammer og vilkår for, 

at kommuner og regioner kan løfte deres ansvar for 

at tilvejebringe gode og effektive digitale løsninger. 

Det gælder for eksempel i forhold til lovgivningen og 

den grundlæggende infrastruktur.

Digitale muligheder i hele Danmark

Danmark har en relativt veludbygget infrastruktur 

for mobil- og bredbåndsdækning. Men der er store 

forskelle i dækningen. Huller i mobildækningen og 

manglende adgang til højhastighedsforbindelser 

kendes i stort set alle kommuner. Det er ikke godt 

nok. Som det ser ud i dag, kan vi ikke skabe det 

effektive og nære samfund, vi gerne vil have, hvor 

vi udnytter alle potentialer, private såvel som offent-

lige. 

 Det er en forudsætning for at udnytte vækstpoten-

tialet, at den digitale infrastruktur er velfungerende 

og dækker hele landet. KL er enig med regeringens 

målsætning om, at alle husstande og virksomheder i 

2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på 

mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload 

på faste forbindelser. Men det går for langsomt med 

at realisere målsætningen!

 Den kommunale sektor vil gerne støtte indsatsen, 

men kan ikke bidrage væsentligt, medmindre der 

stilles skrappere krav til teleselskabernes dækning. 

Det er statens ansvar, at det sker. Det er også sta-

ten, som har store indtægter på salg af licenser til 

udbyderne af mobilnettet. KL opfordrer derfor til, at 

regeringen fremskynder de initiativer, regeringen al-

lerede har beskrevet til lukning af huller og sikring af 

bedre bredbåndsforbindelser.

Utilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning er problematisk 

• for virksomheder, som ikke kan udvikle sig på nye områder og måske er nødt til at flytte eller aldrig  

 dukker op i områder med dårlig dækning 

• for landbrugsvirksomheder, der ikke kan optimere produktionen

• for udvikling af turisme erhvervet – adgang til internet er et must for turister

• for familier, hvis børnene for eksempel ikke kan deltage i digitale læringsforløb, eller hvis den ene  

 af forældrene i sit rehabiliteringsforløb ikke kan benytte sig af kommunens tilbud om en telesund- 

 hedsløsning 

• for kommunerne, når de med digitalisering sigter efter at løfte kvaliteten og effektiviteten i den bor- 

 gernære service.
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Samarbejde med fokus på det nødvendige

Grundlæggende digitale infrastrukturløsninger som 

fx NemID, Digital Post og registrene for de offentlige 

grunddata er opgaver, som naturligt hører hjemme 

på nationalt niveau og er velegnede til at blive løst 

i et fællesoffentligt samarbejde med tilhørende fæl-

les finansiering. Frem mod 2020 bør effektiv drift og 

videreudvikling af disse nationale løsninger være i 

centrum for det fællesoffentlige samarbejde.

 Det samme gælder opgaven med at sikre, at love 

og regler ikke udgør en barriere for digitalisering. 

Det gælder også EU-regulering, hvor den kommen-

de databeskyttelsesforordning kommer til at spille 

en stor rolle for den offentlige sektors fremtidige 

muligheder for at forbedre og effektivisere ydelserne 

til borgerne. 

 På samme måde er der brug for, at staten indta-

ger en mere aktiv rolle i standardiserings- og arki-

tekturarbejdet de steder, hvor det på tværs af hele 

den offentlige sektor er nødvendigt for, at der kan 

skabes sammenhængende digitalisering. Dette vig-

tige arbejde har staten i en årrække nedprioriteret. 

 Det er også nødvendigt, at have et fælles fokus 

på den udfordring, at kompleksiteten i den digitale 

offentlige sektor øges kraftigt i disse år. Det sker 

i takt med, at der udvikles flere fælles digitale løs-

ninger, som anvendes bredt i den offentlige sektor, 

og i takt med, at de forskellige løsninger i stigende 

grad bliver indbyrdes afhængige. De gensidige af-

hængigheder øger sårbarheden. For eksempel kan 

et nedbrud et sted i systemet forplante sig til pro-

blemer mange steder i den offentlige sektor. For at 

imødegå denne risiko er det nødvendigt med et tæt 

og forpligtende samarbejde på tværs af de relevante 

offentlige myndigheder om krav til driften af de for-

skellige løsninger. Det er også en sammenhæng, 

hvor det er naturligt, at staten påtager sig rollen som 

katalysator for udviklingen.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

• holde regeringen fast, så forslag til bedre mobil- og bredbånddækning føres ud i livet

• støtte indsatsen for bedre mobil- og bredbåndsdækning, når regeringen har sikret, at mulighederne  

 for succes er til stede

• arbejde for effektiv drift og videreudvikling af NemID, Digital Post og grunddataregistre ved at prio- 

 ritere de fælles infrastrukturløsninger højt i samarbejde med staten og regionerne 

• opnå en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor ved at arbejde for, at anvendelse af  

 fælles datastandarder og arkitekturprincipper skal være hjørnestenen i det fællesoffentlige samar- 

 bejde.
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6. Borgerbetjening 3.0

Det er blevet muligt at klare rigtig meget hjemme fra 

stuen. Det er resultat af Digital post til alle, selvbe-

tjeningsløsninger på 30 områder og en omfattende 

indsats for at hjælpe borgere med at anvende de di-

gitale løsninger. Det giver frihed ikke at være afhæn-

gig af åbningstider og stå i kø, når andre også vil 

møde en sagsbehandler i kommunen. Kommunerne 

har gjort meget for at udnytte de digitale mulighe-

der, så den nære service ikke kun er tilgængelig på 

rådhuset. Den borgernære service er nu både lokal 

og digital.

 Den digitale service skal være tilgængelig for alle. 

For kan man klare sig selv, vil man gerne det. Men 

der er situationer, hvor der er brug for at få personlig 

hjælp, enten over telefonen eller i den lokale Borger-

service. Nogle borgere er ikke trygge ved at bruge 

de digitale løsninger eller er ikke i stand til det. An-

dre har brug for hjælp, fordi de ikke er vante til de 

offentlige systemer eller er havnet i en situation, hvor 

det er mest trygt at møde et menneske i systemet. 

Der vil altid være mennesker, der ikke er digitale, og 

den gruppe skal naturligvis fortsat ydes god service. 

En del af rationalet ved, at borgere, der kan selv, skal 

selv, er netop, at der kan frigives ressourcer til dem, 

der virkelig har brug for det. Derfor skal digitalisering 

og fysisk borgerservice være to sider af samme sag.

Væk med det tørre forvaltningssprog 

Det nytter ikke noget, at nye løsninger er logiske og 

understøtter sammenhængende og effektiv service, 

hvis borgeren ganske enkelt ikke forstår sproget. 

Noget af det kan håndteres i den enkelte løsning 

og den servicesammenhæng, den indgår i. Men der 

kan ligge en større udfordring i, hvis det for man-

ge er uklart, hvad der egentlig forventes af dem i 

et moderne velfærdssamfund. Komplicerede regler 

kan skygge for forståelsen af rettigheder og pligter. 

Men sprog, komplicerede regler og processer må 

ikke stå i vejen for en forståelig, effektiv og gennem-

sigtig service. Det er nemt at klikke sig igennem et 

rejsewebsite og vælge sin drømmeferie – og det 

skal være ligeså brugervenligt og let at bruge de 

kommunale løsninger.

 Hverken borger eller kommune bør være anonym 

på nettet. Nærhed og tryghed er et resultat af, at 

man ved, hvem man kommunikerer med, at der er 

åbenhed og transparens, og at det er klart, hvem 

der har ansvaret for den opgave, borgerne skal have 

løst. Det er grundstenen i vores nære demokrati. 

Tidssvarende og tilgængelige løsninger 

Den hidtidige digitale udvikling har skabt store for-

ventninger til den digitale service hos borgerne, 

virksomhederne og hos myndighederne selv. Kom-

munerne har med det fælles program Effektiv Digital 

Selvbetjening løftet kvaliteten i ca. 100 selvbetje-

ningsløsninger. Arbejdet er blandt andet sket ved 

samarbejde med brugerne af løsningerne, og det 

skal fortsættes. Det er klart, at arbejdet med at stille 

gode, tidssvarende løsninger til rådighed for borger-

ne ikke er slut. Det er kun lige begyndt.

 Generationen under 40 er født ind i et digitalt 

univers, hvor forventningen er, at løsninger er bru-

gervenlige, intuitive og tilgængelige på den platform, 

som de ønsker at bruge. Den kommunale service 

skal også være der, hvor der er en naturlig forvent-

ning hos borgere om, at man kan finde kommunen 

på nettet. Det digitale univers og marked flytter sig 

i højt tempo og sætter nye forventninger til digitale 

muligheder, som kommunerne skal forholde sig til. 

Borgere og virksomheders forventninger til, hvordan 

løsninger opfylder behov, ændres ganske enkelt hur-

tigere, end vi hidtil har kunnet foregribe. I dag skal 

selvbetjeningsløsninger for eksempel være mobile. 

Det betragter vi i dag som en selvfølge, men det var 

slet ikke forventningen i 2010, da staten og kom-

munerne sidst i fællesskab lagde en fællesoffentlig 

strategi, for arbejdet med digital selvbetjening. 

 Det burde også være en selvfølge, at borgerne 

kan svare digitalt på den post, de modtager via di-

12



gital post, men det er det ikke helt endnu. Derfor 

skal der fortsat arbejdes med udvikling af de kom-

munale løsninger, så digital post udnyttes til at sikre 

bedre service. Ligesom der skal stilles krav til den 

fællesoffentlige digitale post løsning, så den frem-

over i højere grad matcher de behov, som borgere 

og kommuner har.  

 Kommunernes arbejde med at levere brugerven-

lige og tilgængelige løsninger skal baseres på viden 

om, hvad der virker. Derfor vil kommunerne fortsætte 

og videreudvikle det fælleskommunale dokumenta-

tionskoncept KOMHEN, så kommunerne kan følge 

udviklingen i anvendelsen af blandt andet de digitale 

kanaler og kan følge med i, om de digitale indsatser 

har de ønskede effekter. 

Frontservice og backoffice skal hænge bedre sam-

men

De senere års arbejde med at udbrede digitale selv-

betjeningsløsninger til borgerne udgør et væsentligt 

bidrag til den løbende effektivisering og omstilling. 

Men der er forstsat et effektiviseringspotentiale, som 

bør udnyttes – først og fremmest ved at sikre, at 

selvbetjeningsløsningerne hænger bedre sammen 

med de bagvedliggende fagsystemer. 

 Sammenhængen mellem de løsninger, borgerne 

møder, og dem, sagsbehandlerne arbejder i, er es-

sentiel, for at sagsbehandleren hurtigt og effektivt 

kan behandle borgerens eller virksomhedens anlig-

gende med kommunen. Når it-løsningerne ikke er 

tæt integrerede – og det er ofte stadig ikke tilfældet 

– så skal medarbejderen for eksempel genindtaste 

de oplysninger, som borgeren allerede har afgivet 

digitalt én gang, for at få dem ind i de administrative 

systemer. Det er fortsat den mest anvendte måde 

til integrationer på tværs. I 2020 skal det kun være 

undtagelsen, der bekræfter reglen om fuldt integre-

rede løsninger. 

Det nære digitale møde med kommunen

Digitalisering skaber mulighed for at udvikle en helt 

ny offentlig sektor, hvor borgeren i stor udstrækning 

får mulighed for selv at være den aktive i samspillet 

med kommunen. Derfor skal alle relevante indgange 

til kommunerne tænkes sammen. Den gode service 

leveres effektivt og forståeligt både ved det person-

lige møde i Borgerservice, den telefoniske kontakt i 

det fælleskommunale kontaktcenter, dialogen med 

en sagsbehandler, de digitale selvbetjeningsløsnin-

ger osv. På den måde kan kommunerne sikre både 

den bedste brugeroplevelse og levering af effektiv 

service, der reelt sætter borgeren i centrum og ud-

nytter det lokale kendskab til den enkelte borger og 

de lokale muligheder til at finde den bedste og mest 

effektive vej til målet.  

 

Kommunerne og andre offentlige myndigheder skal 

være til stede, der hvor borgerne er på nettet. Det 

kan være gennem den digitale indgang til skolen 

eller daginstitutionen, man møder de kommunale 

tilbud, eller på bibliotekets hjemmeside, hvis det er 

der, man ofte kommer forbi. For andre borgere er 

det naturligt, at starte på kommunens hjemmeside 

eller i Googles søgefelt, når man har brug for en 

konkret digital service. Borgerne er forskellige, også 

Virtuelle kontaktcentre skaber nær og til-

gængelig service

Den Digitale Hotline er et virtuelt samarbejde 

mellem kommuner i Midtjylland, Nordjylland 

og Region Midt. Den 1. april 2015 vejleder 

hotlinen borgere fra sammenlagt 30 kommu-

ner. På den virtuelle borgerservice, kan bor-

gere søge hjælp til selvbetjeningsløsninger og 

Digital Post udenfor åbningstiden, 60 timer 

om ugen. Den Digitale Hotline er bemandet 

af kommunernes borgerservicemedarbejdere 

på skift og borgerne møder her en lokal be-

tjening. Der er således skabt en samarbejds-

model som sikrer lokal bæredygtighed og 

fastholdelse af lokale kompetencer. Samtidig 

er modellen skalerbar og kan agilt tilpasses 

til udviklingen i volumen og services. Erfa-

ringerne viser, at det virtuelle kontaktcenter 

leverer god service til færre omkostninger: 

Borgere nyder godt af længere åbningstider 

og øget tilgængelighed i travle perioder. An-

dre steder i landet er der opbygget lignende 

kontaktcentre og samarbejder.
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i det digitale univers, og det må myndighederne tage 

bestik af, når kanalstrategierne udformes. 

 Mange borgere er daglige brugere af kommunale 

tilbud – i folkeskoler, daginstitutioner, botilbud og 

ældreplejen. I de sammenhænge er den løbende 

strøm af hverdagsinformationer mellem medarbej-

dere og brugerne omdrejningspunktet for, at daglig-

dagen fungerer. Mange informationer er på vej til at 

blive digitale. På en del plejehjem og andre botilbud 

er dagens menu eller aktivitetstilbud ikke længere et 

papir på opslagstavlen, men bliver formidlet på den 

digitale informationstavle. Men her stopper udviklin-

gen ikke. I næste skridt bliver de relevante informa-

tioner også nemt tilgængelige på brugernes tablets 

og smartphones. Det vil brugerne forvente, for så-

dan udvikler resten af samfundet sig jo også. Og di-

gitale informationer er nemme at dele med forældre 

og pårørende. Det er god service og vedkommende 

service, som giver værdi i dagligdagen for mange 

familier. 

Kommunerne vil frem mod 2020:

• arbejde for, at borgerens møde med den kommunale service opleves sammenhængende, nært og  

 personligt, uanset om det er via digitale løsninger eller gennem det fysiske møde, ved at videreud- 

 vikle den kommunale borgerservice

• arbejde for, at brugerne af kommunale institutioner har nem adgang til alle hverdagsinformationer  

 ved, at de relevante oplysninger og informationer er tilgængelige på de digitale platforme, brugerne  

 benytter i dagligdagen 

• sikre, at borgerne får en god serviceoplevelse, når de anvender digital selvbetjening ved at sørge  

 for, at løsningerne er tidssvarende og tilgængelige

• sørge for at borgerne også har adgang til digital selvbetjening på områder, hvor det ikke er obliga- 

 torisk, ved at udbrede gode selvbetjeningsløsninger på relevante områder, 

• Sikre borgere og virksomheder større nytte ved digital kommunikation med det offentlige, ved bedre  

 udnyttelse af digital post og ved at arbejde sammen med staten om videreudvikling af digital post  

 løsningen

• opnå viden om de digitale tiltags effekt, ved at fortsætte samarbejdet om at indsamle dokumenta- 

 tion om borgernes og virksomhedernes henvendelser til kommunen 

• gøre sagsbehandlingen mere effektiv, ved at skabe tættere sammenhæng mellem selvbetjenings- 

 løsninger og de bagvedliggende fagsystemer
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7.  Offentlige data skal skabe effektivitet 
 og merværdi

Data er digitaliseringens råstof. Et råstof, der rum-

mer stort potentiale for at målrette service for bor-

gere og virksomheder og forbedre de kommunale 

budgetter. Offentlige data kan også være med til 

skabe nye forretningsmuligheder for erhvervslivet. 

 Kommunerne og den øvrige offentlige sektor har 

mange data om borgere og virksomheder, som bli-

ver registreret som led i udførelsen af de offentlige 

opgaver. Det er en global tendens, at datamængden 

stiger i alle sektorer. Tendensen næres blandt andet 

af, at muligheder for at indsamle data hele tiden udvi-

des, som for eksempel når data i dag kan indsamles 

gennem sensorer i telefoner og tøj, og fra droner og 

satellitter.

 Men på samme måde som råstoffer i den fysiske 

verden skal bearbejdes for at skabe værdi, så kræver 

anvendelsen af den offentlige sektors digitale data en 

målrettet indsats – først og fremmest i form af stan-

dardisering af data.  Datastandardisering er en stor 

opgave, som ofte kræver mange parters medvirken og 

opbakning. Den er en afgørende forudsætning for, at 

potentialet i digitaliseringen kan udløses, så data for 

eksempel kan deles på tværs af relevante myndighe-

der eller kan kobles sammen med andre data, og ny 

viden kan dokumenteres og bruges.

 Smart anvendelse af data kan føre til bedre ser-

vice i form af mere personlige og målrettede ydelser, 

der passer til borgerens aktuelle livssituation og be-

hov. For kommunalbestyrelsen og direktionerne kan 

fokus på brug af data også bidrage til at skabe bed-

re beslutningsgrundlag, for eksempel gennem større 

grad af evidens og mulighed for at kunne identificere 

og reagere på tendenser på forkant.

 Og borgere og virksomheder indsamler og deler 

selv data. Borgere indsamler data, når de fx anvender 

velfærdsteknologiske løsninger, som gør, at de kan 

måle vægt, blodtryk og lignende på en tablet. Inddra-

gelse af borgerens data rummer potentialer og udvik-

lingsmuligheder, som skal udforskes og udnyttes der, 

hvor det kan skabe bedre løsninger for borgerne.

Deling af data 

Mange data er fortsat lagret ustruktureret og for-

skelligartet fra kommune til kommune. Det gælder 

for eksempel data om borgerforløb i hjemmepleje/

hjemmesygepleje og genoptræning. Når data er 

defineret på forskellige måder, kan de ikke digitalt 

udveksles og genbruges på tværs af sektorer, kom-

muner eller forvaltninger. Det betyder, at data ikke 

bruges effektivt i alle de relevante sammenhænge, 

og at de samme data indsamles og behandles flere 

gange.  Der er desværre også stadig leverandører, 

som tager sig for godt betalt for, at kommunerne 

kan få adgang til deres egne data. Kommunerne 

skal derfor til stadighed være opmærksomme på, at 

kræve data udstillet via åbne snitflader, når der laves 

nye aftaler om it-systemer med en leverandør.

 Mere effektiv datadeling, hvor alle relevante data 

– inden for lovgivningens rammer – deles mellem de 

forskellige it-systemer og organisatoriske enheder, 

vil give mere effektiv sagsbehandling og indsatser, 

der virker bedre for borgerne. Eksempelvis bør det 

være muligt for en medarbejder i PPR, at finde nød-

vendige data om barnet fra dagtilbudsområdet eller 

for en UU-vejleder, at finde oplysninger om den elev, 

der skal vejledes. 

 Deling af data er imidlertid ikke kun en teknisk 

udfordring. Det handler også om at sikre, at de lov-

givningsmæssige rammer er tidsvarende, så mulig-

hederne for at dele data på tværs ikke begrænses 

unødigt af forældet lovgivning, der har svært ved at 

følge med den teknologiske udvikling. Samtidig skal 

lovgivningen selvfølgelig sætte nogle klare rammer, 

så data om borgerne kun indsamles og anvendes, 

hvor det er nødvendigt og giver værdi for borgerne 

og samfundet.

Viden i data

Moderne anvendelse af data giver nye muligheder 

for at tilrettelægge evidensbaserede indsatser og 

give beslutningsstøtte – både for den enkelte med-
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arbejder i konkrete situationer og for kommunens 

beslutningstagere i forhold til fremtidige prioriterin-

ger. 

 Data kan sammenstilles på tværs af serviceområ-

derne, så det bliver muligt at analysere mere kom-

plekse sammenhænge end tidligere. Det giver nye 

muligheder for at målrette indsatser for borgerne, for 

virksomhederne eller for miljøet. 

 Der er også med god grund fokus på en resul-

tatbaseret indsats i kommunerne. For borgeren kan 

med rette forvente den indsats, der virker bedst mu-

ligt. Den digitale udvikling styrker grundlaget for den 

resultatbaserede indsats, fordi kommunerne kan 

indsamle viden om borgernes tilstand før og efter 

den kommunale indsats, fx den ledige, eleven eller 

kronikeren. Det samme gælder for naturens, veje-

nes, kloaknettets eller ejendommes tilstand. 

Data sættes fri

Med det fællesoffentlige grunddataprogram, som 

kommuner, regioner og staten har finansieret i fæl-

lesskab, stilles en række offentlige grunddata frit til 

rådighed. Det giver blandt andet virksomhederne 

muligheder for at skabe nye innovative produkter og 

serviceydelser, som kan bidrage til både økonomisk 

vækst og konkurrenceevne.

 Kommunerne arbejder også med denne dags-

orden i forhold til de mange lokale data, som kom-

munerne råder over. Flere kommuner har etableret 

portaler på nettet, hvor en lang række data, som ikke 

før har været tilgængelige nu stilles frit til rådighed 

for offentligheden. Det kan være alt fra affaldsbe-

holderes placering og udendørs fitnesspladser til 

valgundersøgelser og befolkningstal i kommunen. 

Udviklingen er kun i sin spæde start, men rummer 

store perspektiver. For at udnytte potentialet fuldt ud 

er der brug for, at den offentlige sektor samarbejder 

om at sætte fokus på de forskellige etiske, juridiske 

og tekniske spørgsmål, som udviklingen rejser, så 

data kan sættes fri og skabe merværdi i samfundet. 

Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• genbruge data på tværs og skabe sammenhæng og ny viden, ved at have stærkt fokus på standar- 

 disering af data og brug af fælles begreber og klassifikationer

• høste gevinsterne af de store investeringer i det fællesoffentlige grunddataprogram, ved at have  

 fokus på at implementere den lokale anvendelse, af de fællesoffentlige grunddata

• få lokale data til at bidrage til udvikling og vækst, ved at stille flere relevante data til rådighed for  

 borgere og virksomheder

16

Åbne klima- og energidata giver virksom-

heder vækstmuligheder

Kommunerne og Energistyrelsen er i gang 

med at udvikle en ny CO2-beregner. Denne 

vil sikre, at CO2-beregninger tager udgangs-

punkt i et ens-artet datagrundlag og gøre 

kommunernes CO2-beregninger mere sam-

men-lignelige. Det er målsætningen, at der 

bliver bred adgang til både data-grundlag og 

beregningerne, således at den private sektor 

har mulighed for at identificere potentialer 

på tværs af kommuner og udarbejde tilbud 

på tiltag, der reducerer CO2-forbrug og/el-

ler energiforbrug. Kommunerne vil endvidere i 

samarbejde med energisektoren arbejde for, 

at alle energidata bliver tilgængelige, således 

at den private sektor har et bedre datagrund-

lag, hvilket er nyttigt f.eks. i forbindelse med 

tilbud på energirenoveringer m.v.



8.  Sikkerhed og tilgængelighed skal gå 
 hånd i hånd

Det er vigtigt, at borgere og virksomheder har fuld 

tillid til den offentlige sektors brug og håndtering af 

personlige data, og at det foregår betryggende og 

med højest mulig datasikkerhed. Brugervenlighed, 

tilgængelighed og høj datasikkerhed skal gå hånd 

i hånd.

 Kommunerne arbejder med store mængder per-

sonlige og følsomme oplysninger om borgerne og 

har derfor et meget stort fokus på data- og informa-

tionssikkerhed. I den kommende strategiperiode øn-

sker kommunerne, at skabe øget åbenhed om an-

vendelse af data og give borgerne bedre mulighed 

for digitalt at se og følge de data, kommunerne har 

om den enkelte, og hvem der bruger dem. Tilgæn-

gelighed og høj sikkerhed bliver på den måde hinan-

dens forudsætninger.

Samarbejde med borgeren om sikkerhed

Vi er trygge ved selv at kunne holde øje med be-

vægelserne på løn- eller budgetkontoen i netban-

ken. På den måde medvirker vi selv til at overvåge 

egne data og til at afsløre, hvis nogen misbruger 

dem. I kommunerne stræber vi efter samme tilgæn-

gelighed, transparens og tryghed i samarbejde med 

borgerne, når vi håndterer oplysninger om private 

og følsomme forhold i borgerens liv – det kan for 

eksempel være oplysninger om indlæring i skolen, 

beskæftigelse, helbred eller en lang række andre 

forhold af interesse for den enkelte.

 Det skal være muligt for borgerne at se, hvem der 

har adgang til ens oplysninger. Og man skal kunne 

følge sine sagsforløb, gerne lige som når man følger 

en pakke fra web-shoppen over postfirmaet til den 

bliver afleveret ved hoveddøren. Det kan være sta-

tus på behandlingen af ansøgningen om tilladelse 

til at udvide sommerhuset eller til ansøgningen om 

økonomisk friplads i vuggestuen. Borgernes tiltro til, 

at personlige informationer og data behandles sik-

kert og lovmedholdeligt skal styrkes, ved at skabe 

transparens i de kommunale sagssystemer. Der vil 

også her være behov for at udvikle de rette løsninger 

i samarbejde med de borgere, der skal benytte dem.

 

Styr på eget hus 

Kommunerne skal øge og tilpasse indsatsen for da-

tasikkerhed, da trusselsbilledet mod de digitale løs-

ninger vokser og ændrer sig hele tiden. En fortsat 

succesfuld digitalisering af offentlige opgaver kræ-

ver, at borgerne har tillid til, at deres data er i sikre 

hænder. Kommunerne skal fortsat have ”styr på eget 

hus” for så vidt angår datasikkerheden. Derfor er det 

nødvendigt, at sætte datasikkerhed på dagsorde-

nen. 

 Datasikkerhed er ikke blot et teknisk anliggende 

for specialister. Det er også en vigtig ledelsesop-

gave, at sikre den løbende afvejning mellem risici, 

sikkerhed, omkostninger og funktionalitet i forhold 

til, om det dækker kravene til et tilstrækkeligt sik-

kerhedsniveau.

Adgang til egen sag

Borgeren skal opleve en gennemsigtighed i 

sit møde med kommunen. Det handler om let 

overblik over, hvilke informationer kommunen 

har registreret om borgeren, borgerens børn, 

ejendomme etc. Hvem bruger disse informati-

oner, til hvad og hvornår? Fx at kommunen har 

hentet information om borgerens indtægt ved 

SKAT og har brugt den i behandlingen af en 

ansøgning om økonomisk friplads. Og når bor-

geren søger om en ydelse ved kommunen, skal 

borgeren have adgang til information om ak-

tuel status, og hvornår borgeren kan forvente 

et svar, hele vejen igennem forløbet. Fx når en 

pensionist, der søger om udvidet helbredstil-

læg til en tandbehandling, kan følge, at sags-

behandleren har læst ansøgningen og bedt om 

en vurdering fra en tandlægekonsulent.
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 Det betyder, at kommunerne skal bruge flere 

kræfter på arbejdet med datasikkerhed og sikring 

mod angreb og nedbrud.  Uddannelserne i reglerne 

for datasikkerhed skal styrkes, og kommunerne vil 

arbejde aktivt med risikobaseret håndtering af udfor-

dringer med datasikkerhed ud fra ISO 27.001-stan-

darden. 

 Samarbejdet mellem myndigheder vokser og 

større datamængder bevæger sig rundt mellem 

myndigheder. Derfor skal der også være et samar-

bejde på tværs af myndigheder både kommunalt og 

i fællesoffentligt regi. Der er fx brug for fælles aftaler 

om sikker udveksling af data mellem myndigheder 

og der kunne være en fælles indsats for at hæve of-

fentligt ansattes bevidsthed om datasikkerhed i det 

daglige arbejde.

 Samtidig vil et nyt regelgrundlag fra EU i løbet 

af strategiperioden erstatte de nuværende datasik-

kerhedsregler i persondataloven. De nye regler kan 

betyde yderligere krav til både organisering, it-un-

derstøttelse og procedurer.

Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• skabe tryghed om håndteringen af oplysninger gennem øget tilgængelighed og transparens, fx ved  

 at give borgerne adgang til at følge egen sag og egne data

• forbedre sikkerheden, blandt andet gennem styrkelse af arbejdet med datasikkerhed, ved at ud- 

 danne medarbejdere i anvendelsen af risikobaseret styring af sikkerhedsudfordringer

• begrænse risikoen for utilsigtede hændelser, ved at hæve samtlige medarbejderes opmærksomhed  

 og viden om håndtering af personfølsomme data i en digital tidsalder 

• arbejde for at sikkerhedsniveauet hæves generelt, ved at styrke samarbejdet om it-sikkerhed i den  

 offentlige sektor
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9.  Kommunernes rammearkitektur 
 – fælles strategiske spilleregler

Det skal være slut med, at borgeren skal indtaste 

data, som kommunen allerede har, eller at medarbej-

deren skal sidde med to skærme, fordi to sagsbe-

handlingssystemer ikke kan tale sammen. Med den 

fælleskommunale rammearkitektur er kommunerne 

allerede i gang med at sikre, at de kommunale it-

systemer bliver udviklet, så de er åbne og genbruger 

data på tværs af fagområderne. Dermed forbedres 

mulighederne for alvor for, at borgerne modtager en 

sømløs og sammenhængende service, når de er i 

kontakt med kommunen. Samtidig får kommunerne 

et fleksibelt it-marked, hvor flere leverandører giver 

bedre priser og innovation.

 Når kommunerne aktivt anvender den fælleskom-

munale rammearkitektur, åbnes der også for store 

muligheder for en ny generation af digitale løsninger, 

som kan betyde gennemgribende ændringer i den 

kommunale administration, hvor manuelle proces-

ser, og i nogle tilfælde afgørelser, kan automatise-

res. Det sparer ressourcer og frigiver tid, så sagsbe-

handlerne kan fokusere på de vanskelige sager. 

 Dermed er rammearkitekturen det grundlag, som 

giver kommunerne mulighed for sømløs digital ser-

vice, intelligent brug af data og ikke mindst nye fri-

hedsgrader på de løsninger, der er tæt på borgeren 

og udviklingen af de kommunale kerneopgaver.

 Den fælleskommunale rammearkitektur har været 

grundlaget for kommunernes og KOMBITs arbejde 

med monopolbruddet. Nu skal arbejdet konsoli-

deres, gevinsterne skal realiseres i dagligdagen, 

og rammearkitekturen skal udbredes på de øvrige 

kommunale fagområder. Arbejdet med at udbygge 

rammearkitekturen på de store velfærdsområder – 

undervisning og sundhedsområdet – er allerede 

begyndt og vil fortsætte. Målet er, at rammearkitek-

turen dækker bredt på kommunale opgaveområder 

i 2020. For realiteten er, at borgeren bevæger sig 

mere og mere på tværs af faglige områder, myndig-

heder samt regionale og statslige skel, og det vil 

kræve øget krav til sammenhæng og kvalitet i ser-

vicen overfor borgeren i fremtiden. Det er den fæl-

leskommunale rammearkitektur grundlaget for. 

 Arbejdet med rammearkitekturen konsolideres 

løbende på rammearkitektur.dk, så leverandører og 

samarbejdspartnere kan se status for de enkelte 

dele af rammearkitekturen og let finde de aktuelt 

gældende fælles krav.

Hvad er kommunernes rammearkitektur?

Rammearkitekturen består af fælles principper, 

byggeblokke og standarder, som skal bruges af 

alle leverandører på det kommunale it-marked 

for at sikre tværgående sammenhæng og flek-

sibilitet. Det er populært sagt den spillebane 

og de spilleregler, der gælder, når leverandører 

skal være med til at levere it til kommunerne.  

Hvorfor kommunernes rammearkitektur?

Rammearkitekturen er kommunernes redskab 

til at sikre et åbent it-marked, hvor kommu-

nerne kan samarbejde med flere leverandører 

om innovative digitale løsninger. Den enkelte 

kommune og leverandør kan genbruge ramme-

arkitekturens standarder og specifikationer, så 

der bliver flere ressourcer til at fokusere på det 

borgernære og kommunespecifikke. Samtidigt 

sikrer rammearkitekturen de tværgående sam-

menhænge, så de store effektiviseringsgevin-

ster kan hentes.

Arkitekturrådet giver fælles styring

Kommunernes digitalisering realiseres i mange for-

skellige arenaer: I fællesskaber med alle 98 kommu-

ner, i mindre fællesskaber og lokalt. Kommunerne 

har med det kommunale it-arkitekturråd skabt et fun-

dament for den fælles styring af rammearkitekturen. 

 Der er på nuværende tidspunkt fem fælles arki-

tekturmål, som skaber retningen for kommunernes 
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fælles digitaliseringsarbejde og for udviklingen af 

rammearkitekturen (se tekstboks). Med en ny fæl-

leskommunal strategi er der behov for at efterprøve, 

om arkitekturmålene er tilstrækkelig dækkende til 

fremtidens digitalisering. Derfor skal arkitekturmå-

lene genbesøges i en åben proces, som involverer 

de mange parter, som bidrager til kommunernes di-

gitalisering og arbejder ud fra den fælleskommunale 

rammearkitektur. 

 Arkitekturmålene og visionerne for den fælleskom-

munale rammearkitektur skal forankres mere konkret 

således at det bliver anvendeligt i en kommunal 

praksis. Arkitektur er et fælles anliggende, som har 

De fem nuværende arkitekturmål

1. Kommunerne vil have sammenhængende  

 it. Det er grundlaget for attraktive brugero- 

 plevelser for borgere og medarbejdere og  

 for effektive arbejdsgange

2. Kommunerne vil udvikle ressourcebevidst  

 med mulighed for at genbruge funktioner  

 og data på tværs 

3. Kommunerne vil bygge til forandring. Løs- 

 ningerne skal være bygget, så de er lette  

 og billige at tilpasse

4. Kommunerne vil have flere leverandører for  

 at skabe konkurrencedygtige priser og in- 

 novation

5. Kommunerne vil have driftsstabile, pålideli- 

 ge og sikre løsninger, så borgere og med- 

 arbejdere kan have tillid til den digitale  

 opgaveløsning

 It-arkitekturrådet, som er bredt sammensat af 

kommunale ledelsesrepræsentanter, fortsætter sit 

arbejde i den kommende strategiperiode, så udvik-

lingen og vedligeholdelsen af rammearkitekturen er 

i nøje overensstemmelse med de behov, som kom-

munerne ønsker at prioritere højest. Samtidig med 

at der vedbliver med at være stærkt fokus på ram-

mearkitekturen og den lokale it-arkitekturstyring. 

Større råderet stiller større krav

Med monopolbruddet på store dele af det kom-

munale it-marked er der skabt en ny situation, hvor 

kommunerne har fået langt større indflydelse og fle-

re frihedsgrader i sin egen it-udvikling. Men de nye 

muligheder stiller også større krav.

 Det stiller krav til kommunerne om, at de lokalt ta-

ger ansvar for at sikre en sammenhængende digital 

opgavevaretagelse, blandt andet ved at sørge for at 

rammearkitekturen er tænkt ind ved nye it-indkøb, 

og at de it-løsninger, som kommunen allerede har i 

organisationen, er tidssvarende i forhold til ramme-

arkitekturens krav og standarder. 

 Derfor skal der i den kommende strategiperiode 

være endnu større fokus på arbejdet med it-arkitek-

turstyring, og kommunerne skal i fællesskab sikre, 

at de nødvendige kompetencer til at løfte disse op-

gaver er tilgængelige. Det er helt afgørende for, at 

høste det fulde gevinstpotentiale af digitaliseringen.  

Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• sikre at it-løsninger hænger sammen på tværs og at data kan genbruges ved at udbrede rammear- 

 kitekturen på de kommunale opgaveområder 

• sikre, at grundlaget for den fælles arkitekturstyring er aktuel ved op-datering af arkitekturmålene 

• sikre, at de nødvendige arkitekturstyringskompetencer er til stede, så kommunerne kan indkøbe  

 teknologi, der udvikler kerneopgaverne og bidrager til at opfylde kommunens strategiske mål 

• fastholde og videreudvikle rammearkitekturen, gennem en fortsat solid organisering af den fælles  

 it-arkitekturstyring i Kommunernes It-Arkitekturråd

betydning for udviklingen af sammenhængskraften i 

hele den kommunale opgavevaretagelse.
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10. Smart digital beskæftigelsesindsats

Et velfungerende arbejdsmarked er grundlaget for 

vækst og beskæftigelse. Derfor har det stor betyd-

ning, at jobcentrene er effektive til at få den ledige 

borger i beskæftigelse og hjælpe virksomheder med 

arbejdskraft på områder, hvor arbejdsmarkedet ikke 

selv dækker behovet. Allerede i dag er digitalisering 

en afgørende forudsætning for indsatsen. Men der 

er fortsat gode muligheder for at udvikle de digitale 

løsninger, så indsatsen kan forbedres. 

 Bedre digitale løsninger kan give mere effektive 

sagsgange, så der frigives tid i jobcentrene til kon-

takten til de ledige og virksomhederne. Servicen kan 

forbedres gennem brugervenlige og sammenhæn-

gende selvbetjeningsløsninger. Og der kan gøres 

en endnu bedre indsats ved smart brug af data, som 

skaber gennemsigtighed og overblik over arbejds-

markedet og viden om, hvilken hjælp og hvilke tilbud 

til de ledige, som er mest virkningsfulde.

Digital selvbetjening med den ledige i centrum 

De ledige borgere skal opleve de digitale selvbe-

tjeningsløsninger som tilbud, der giver mulighed for 

selv at tilrettelægge indsatsen og forløbet i dialog 

med jobcentret. 

 Kommunerne vil derfor frem mod 2020 have fokus 

på at udbygge og målrette den digitale selvbetjening, 

der knytter sig til planer og forløb for jobcentrenes 

brugere. Et godt eksempel på dette er en elektronisk, 

dialogbaseret uddannelsesplan, hvor en ung ledig 

borger selv kan tilrettelægge vejen ud af ledighed og 

ind i uddannelse i samarbejde med jobcentret helt 

digitalt. På denne måde tager den unge borger selv 

ansvar, og kontakten mellem uddannelsesinstitutio-

nen og jobcenter etableres ’af sig selv’, hvis det bli-

ver nødvendigt med efterfølgende opfølgning.

 Kommende selvbetjeningsløsninger skal i højere 

grad end i dag sikre, at brugerne oplever sammen-

hængende forløb på tværs af kontakten med job-

centre og andre kommunale forvaltninger, a-kasser-

ne og andre myndigheder. Det er også nødvendigt, 

at myndighederne har større fokus på, at selvbetje-

ningsløsningerne skal være tilgængelige der, hvor 

det er mest naturligt for brugerne at finde dem – og 

ikke der, hvor myndighederne af andre grunde sy-

nes, det er nemmest eller bedst at placere dem.

Bedre virksomhedsservice med digitale løsninger 

Digitalisering har fortsat stort potentiale til at gøre 

beskæftigelsesindsatsen mere effektiv, ved både 

at øge gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet og 

forbedre effektiv formidling og de virksomhedsvend-

te tilbud. Det kan for eksempel være ved at hjælpe 

jobkonsulenterne til at spare tid og være bedre for-

beredte i dialogen med virksomhederne.

 Arbejdskraftoplandet følger imidlertid sjældent 

kommunegrænserne. For at hjælpe virksomhederne 

bedst muligt, skal jobcentrene derfor være i stand til 

at formidle job og henvise relevant arbejdskraft på 

tværs af kommunerne.

 Formidling på tværs kræver blandt andet, at 

jobcentermedarbejderne har det samlede overblik 

En resultatorienteret beskæftigelsesindsats

Det fremtidige fokus på beskæftigelsesindsat-

sen er at understøtte en resultat- og effektorien-

teret indsats og borgernes ansvar og indflydelse 

på egen situation. Ledige og sygemeldte skal 

kunne genanvende og supplere oplysninger, de 

allerede har givet, om deres situation og kom-

petencer. De oplysninger skal sammen med in-

formationer om arbejdsmarkedet bruges til mål-

rettet at foreslå borgeren jobspor og indsatser, 

som der er viden om virker. 

Når der samtidig samles oplysninger om ind-

satsen og borgernes situation efter indsatsen 

(effekten), vil der forløb for forløb blive opbyg-

get viden om den resultatorienterede indsats i 

beskæftigelsessystemet, der kan anvendes til at 

vejlede nye borgere.
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over de enkelte virksomheder, rekrutteringsmønstre, 

eventuelt ansatte med tilskudsjob, seneste besøg 

fra andet jobcenter og resultatet af besøget. Her er 

det ikke godt nok, som det er i dag, da den nuvæ-

rende it-understøttelse i jobcentrene giver begræn-

sede muligheder for at se på tværs.

 Oplysninger om virksomhederne findes, men de 

er spredt i forskellige systemer, blandt andet i sta-

ten, og skal derfor samles og give et bedre overblik. 

Kommunerne må derfor frem mod 2020 arbejde 

sammen og samarbejde med staten for at sikre, at 

de eksisterende digitale løsninger på virksomheds-

området forbedres, eller at der udvikles nye, som 

kan løse opgaven og målrettes. 

Flere aktører kræver tæt samarbejde for bedre og 

billigere løsninger

Digitalisering af arbejdsmarkedsindsatsen er et kom-

pliceret område, fordi der er flere aktører – kommuner, 

a-kasser og stat – med hver deres digitale løsninger. 

 Hvis den lediges rejse gennem arbejdsmarkeds-

systemet skal være sammenhængende og bruger-

venlig, er der brug for tæt samarbejde og koordi-

nering mellem myndighederne, når der digitaliseres. 

Der er tilsvarende brug for klare spilleregler for, 

hvem der har ansvar for hvad, og en arbejdsdeling, 

der sikrer, at de digitale løsninger udvikles med ud-

gangspunkt i brugernes behov.

 KL og kommunerne har derfor, som en del af den 

fælleskommunale strategi 2011-2015, taget initiativ 

til et forpligtende samarbejde mellem de statslige 

arbejdsmarkedsmyndigheder, a-kasserne og kom-

munerne om koordinering af den digitale udvikling. 

Arbejdet er omsider kommet godt i gang, og bør i 

de kommende år blandt andet sikre, at parterne får 

bygget deres digitale løsninger ud fra en fælles plan 

for arkitekturen for hele beskæftigelsesområdet.

 Fælles prioritering og arkitekturprincipper er også 

en fordel for it-leverandørerne, da det åbner marke-

det og skaber sund og innovativ konkurrence – og 

dermed i sidste ende bedre løsninger for borgerne 

og lavere it-regninger.

 De nye refusionsregler som følge af beskæftigel-

sesreformen betyder, at kommunerne fremover skal 

finansiere betydeligt større beløb i overførselsind-

komsterne. Omlægningen stiller store krav til en fæl-

leskommunal it-understøttelse. Den skal skabe en 

sikker opgørelse af kommunernes refusion og medfi-

nansiering af overførselsindkomster for over 100 mia. 

kr. Den skal også give kommunerne administrative 

lettelser ved at automatisere refusionsanmodninger 

m.m. Og endeligt skal den give løbende overblik og 

grundlag for prioritering af beskæftigelsesindsatsen, 

så det bliver muligt at se, hvilke indsatser der giver 

beskæftigelseseffekt på kort og længere sigt. 

Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• gøre det er muligt for den ledige borger, at tilrettelægge eget ledighedsforløb sammen med jobcen- 

 trene, ved at udbygge og forbedre digitale selvbetjeningsløsninger i samarbejde med staten og a- 

 kasserne 

• forbedre den lediges jobsøgningsmuligheder og virksomhedsservicen på tværs af kommunerne  

 ved at udvikle digitale løsninger, som giver bedre overblik over kontakten til virksomhederne og  

 deres rekrutteringsbehov 

• gøre de digitale løsninger mere fleksible, effektive og brugervenlige ved at fortsætte dialogen med  

 staten om klar ansvarsfordeling og koordinering af den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet 

• sikre, at der er et innovativt leverandørmarked med sund konkurrence ved at fortsætte arbejdet med  

 at udbrede den kommunale rammearkitektur og aktiv arkitekturstyring inden for beskæftigelsesområdet 

• opnå øget fokus på resultater af indsatsen og skabe administrative lettelser, ved at udvikle en  

 fælleskommunal digital løsning for sikker opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af  

 overførelsesindkomster.
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11. Borgerne skal videst muligt mestre eget liv

De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. 

At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden 

at være begrænset af deres funktionsevne.   Kom-

munernes arbejde på social- og sundhedsområdet 

understøtter dette ønske. I de kommende års ud-

vikling på området er der fokus på, at borgerne kan 

klare mere selv. 

 Digitale løsninger spiller en vigtig rolle i at indfri 

det ønske. Der er både god livskvalitet og god sam-

fundsøkonomi i at udbrede digitale løsninger, som 

gør den enkelte borger i stand til at klare sig selv 

bedst muligt. Teknologier som fx vaske- og skylletoi-

letter, sensorgulve eller egenmonitoreringsapp’s kan 

gøre borgerne mindre afhængige af hjælp. Og vi kan 

anvende mobile løsninger, hvor borgerne selv kan 

opsamle og indrapportere helbredsdata og dermed 

undgå en tur til lægen og få viden om egen sygdom.

 Frem mod 2020 skal der på social- og sundheds-

området sættes fart på udbredelsen af sådanne digi-

tale løsninger og teknologier. Målet er, at de digitale 

løsninger på effektiv vis skal bidrage til, at borgere 

inddrages mest muligt, og får større frihed og indfly-

delse i forhold til deres eget forløb. Det skal bl.a. ske 

gennem ibrugtagning af løsninger, som understøtter 

tidlige og forebyggende indsatser. 

Sammenhængende velfærd

Ovenstående ambitioner kan kun føres ud i livet, hvis 

borgerne møder en kommunal sektor, som tilbyder 

sammenhængende og effektiv service. Det forud-

sætter, at der sker en udvikling af den digitale sags-

understøttelse på social- og sundhedsområdet. 

 I dag arbejder vi med forskellig it-understøttelse 

af ældre- handicap-, børne-, social-, sundheds-, og 

beskæftigelsesområdet, selvom vi ved, at mange 

borgere møder kommunerne på flere af disse om-

råder. Konsekvensen af den manglende sammen-

hæng, kan blive manglende koordinering i borgerens 

forløb og ressourcespild ved dobbeltregistreringer.

 Med Fælles Sprog III på ældreområdet har kom-

munerne allerede igangsat en proces, som vil skabe 

et fælles datagrundlag for ældreområdet og hjem-

mesygeplejen. 

 For at skabe bedre udgangspunkt for at plan-

lægge indsatsen, er der frem mod 2020 behov 

for at forbedre de relevante it-systemer, så de kan 

udveksle data, og så det bliver muligt at levere ef-

fektiv sagsbehandling og indsatser, der virker bedre 

for borgerne. Først da er det muligt, at tilbyde sam-

menhængende forløb, hvor fagpersonerne har et 

dækkende billede af borgerens behov, og hvor data 

følger borgeren fra start til slut.

 Udover behovet for at skabe sammenhæng på 

tværs af de kommunale sektorområder er der også 

i udstrakt grad behov for at skabe sammenhæng i 

de digitale løsninger på tværs af eksempelvis syge-

huse, lægepraksis og den kommunale indsats på 

social- og sundhedsområdet. Dette skal bl.a. ske 

gennem anvendelse af fælles arkitekturprincipper 

og standardisering og anvendelse af fælles bygge-

blokke i hele den offentlige sektor.

Indsatser baseret på viden om effekt 

De indsatser, kommunerne fremover skal levere 

sammen med borgerne, skal have den ønskede ef-

fekt. En vigtig forudsætning for at arbejde målrettet 

med effekt er, at it-systemerne på social og sund-

hedsområdet systematisk opsamler effektdokumen-

tation, og at data stilles til rådighed for medarbej-

derne. Intelligent anvendelse af data giver helt nye 

muligheder for at tilrettelægge indsatser og give 

beslutningsstøtte. Det gælder både for den enkelte 

medarbejder i konkrete situationer og for kommu-

nens beslutningstagere i forhold til de fremtidige 

prioriteringer. 

Mest muligt selvhjulpen med velfærdsteknologi og 

mobile løsninger

Alle kommuner arbejder i dag med forskellige for-

mer for velfærdsteknologi, og kommunerne og KL 
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arbejder systematisk med at udbrede teknologier og 

realisere de forbundne gevinster. Ligeledes ser man 

flere steder, at telesundhedsløsninger udbredes, så 

borgere får adgang til sundhedsydelser fra deres 

eget hjem, fx via video.

 Sideløbende ser vi en ny digital udvikling, som 

kan få stor betydning for den kommunale velfærd 

i de kommende år. Der foregår en hastig udvikling 

af apps til mobiltelefoner og tablets, som kan skabe 

helt nye muligheder på social- og sundhedsområ-

det. Både på social og på sundhedsområdet findes 

eksempelvis apps, som opsamler data om borger-

nes helbred, og som kan bruges i et forebyggen-

de sigte, fx ved at man tidligt opdager ændringer i 

sygdomsmønstre – og agerer på det tidligere, end 

vi gør i dag. På handicap og psykiatriområdet kan 

teknologierne fx bidrage til at skabe struktur i borge-

rens hverdag, skabe grundlag for ny kommunikation 

mellem borgere og personale, eller gøre borgeren 

mindre afhængig af hjælp. 

 Målet i 2020 er, at borgerne ved hjælp af vel-

færdsteknologi og mobile løsninger i højere grad kan 

klare sig selv og tage ansvar for egne forløb. På vel-

færdsteknologi- og telemedicinområdet kræver det 

et konstant fokus på implementering og gevinstreali-

sering. For mobile løsninger er sagen en anden. Mo-

bile løsninger inden for social- og sundhedsområdet 

befinder sig endnu på et modningsstadie. De data 

som opsamles i disse apps har meget svingende 

kvalitet og validitet. Udviklingen drives af markedet, 

og der lanceres nye produkter dagligt.  

 Der er behov for, at de offentlige aktører forholder 

sig konkret til, hvordan disse apps kan anvendes, og 

hvordan borgernes egne data kan anvendes på en 

struktureret og velafprøvet måde. Tilsvarende er der 

behov for en afklaring af, om borgere kan forventes 

at bruge eget it-udstyr ved anvendelse af disse løs-

ninger, eller om der er barrierer, fx lovgivning.

Fremskudte indsatser med digitale løsninger

Den digitale udvikling skaber nye muligheder for at 

nå ud til og komme i kontakt med udsatte borgere, 

hvis livssituationer gør, at kommunerne ikke altid er i 

stand til at skabe og vedligeholde kontakt. Den hur-

tige teknologiske udvikling muliggør nye måder at 

levere fremskudte indsatser på i det nære, fx når den 

hjemløse ved hjælp af en app kan finde et nødover-

natningstilbud med ledige pladser. Det kan også 

hjælpe i kontakten med borgeren med et misbrug, 

som ikke ønsker at komme i direkte personlig kon-

takt med kommunen, men som via sin telefon kan 

finde tilbud om sundhedspleje og afvænning. Når 

først den digitale kontakt er skabt, kan de kommu-

nale medarbejdere begynde motivationsarbejdet for 

at få den enkelte borger til eksempelvis at indgå i 

misbrugsbehandling.
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Center for Velfærdsteknologi

KL’s Center for Velfærdsteknologi understøtter 

kommunernes arbejde med implementering af 

modne og velafprøvede velfærdsteknologier. 

Et vigtigt led i dette arbejde er videndeling og 

erfaringsudveksling på tværs af kommunerne. 

Derfor har Center for Velfærdsteknologi ud-

viklet Det velfærdsteknologiske landkort, hvor 

kommunerne kan dele erfaringer og samlet 

set skabe et systematisk overblik over igang-

værende og fuldt implementeret velfærdstek-

nologiske projekter i kommunerne. På kortet 

kan man blandt andet søge efter en konkret 

teknologi og få information om omfanget af 

de mange projekter. Kortet gør det lettere for 

kommunerne, at komme i gang med implemen-

teringen og lære af hinanden.



Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• sørge for, at borgerens forløb bliver mere sammenhængende og at grundlaget for dokumentation  

 af effekt styrkes ved at udbrede og videreudvikle den digitale sagsunderstøttelse på social- og  

 sundhedsområdet

• forbedre sammenhængen i borgerens forløb ved at videreudvikle og implementere Fælles Sprog  

 III landsdækkende i omsorgssystemerne inden udgangen af 2017, så data kan anvendes på tværs  

 af ældre – og sundhedsområdet 

• forbedre borgernes muligheder for at mestre eget liv, ved at fortsætte udbredelse af modne vel- 

 færdsteknologiske løsninger med dokumenteret effekt

• forbedre livskvaliteten for borgere med funktionsnedsættelser og socialt udsatte, ved at anvende  

 mobile løsninger på socialområdet, som fremmer forebyggelse, inklusion og rehabilitering 

• sørge for, at borgerne har mulighed for at gennemføre sundhedsforløb, der hvor de er, ved at an- 

 vende mobile sundhedsløsninger

• gøre det muligt for borgere med fysiske og psykiske lidelser samt funktionsnedsættelser, at få  

 adgang til social og sundhedsvæsenet hjemmefra, ved at udbrede standardiserede telesundheds- 

 løsninger. 
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12. Digital sammenhæng for børn og unge

Læring og trivsel er grundlaget for, at den enkelte 

kan klare sig selv i voksenlivet. Med digitale løsnin-

ger kan kommunerne understøtte, at der er sam-

menhæng i børn og unges læring, herunder at den 

enkelte trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne 

gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 

De digitale teknologier har for alvor gjort deres ind-

tog i folkeskolen gennem de senere år, og udvik-

lingen vil fortsætte. Kommunerne har investeret op 

mod 1 mia. kr. i skolernes digitale infrastruktur, så 

trådløse netværk og internetforbindelser er tidsva-

rende og driftssikre. I de kommende år må behovet 

forventes at øges løbende og kræve yderligere op-

graderinger. Ligeledes er indkøbet af digitale lærer-

midler øget kraftigt.

Den digitale folkeskole 

Frem mod 2020 skal den digitale omstilling af folke-

skolen stå højt på dagsordenen i alle skoler. Målet 

er, at de digitale redskaber til læring og kommunika-

tion i folkeskolen bruges lige så naturligt og nemt, 

som bøger, papir og blyant. Ellers kommer folke-

skolen helt ud af trit med de allerede digitalt ind-

fødte elever, der færdes hjemmevant i de forskellige 

universer, og har de digitale redskaber, som deres 

første valg. Eleverne skal tilegne sig det 21. århund-

redes kompetencer, fx til at kunne samarbejde, løse 

komplekse problemer og selv producere og inno-

vere. Det indebærer i høj grad, at skolens ledelse 

og medarbejdere, pædagogisk og didaktisk, tager 

stilling til og anvender digitale medier og redskaber 

i undervisningen.

 Digitalisering har også potentiale til at gøre fol-

keskolen mere effektiv ved både at øge elevernes 

læring og frigive tid til mere undervisning. For ek-

sempel rummer digitalisering potentiale til at hjælpe 

lærerne med at spare tid i forberedelsen. Men det 

kræver en indsats at opnå gevinsterne. Den digitale 

omstilling kræver både nye kompetencer hos lærere, 

pædagoger og skoleledelser. Omstillingen kræver 

også fremadrettet tænkning om next practice for læ-

ring i folkeskolen. 

Digitalt samarbejde og læring

I samarbejde med staten er der igangsat et omfat-

tende projekt om det fælles brugerportalsinitiativ 

for folkeskolen. Her har kommunerne i fællesskab 

forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2017 har 

anskaffet og implementeret dels en ny digital samar-

bejdsplatform og dels læringsplatforme, som digitalt 

understøtter elevernes læreprocesser og dermed 

også lærere og pædagogers arbejde med forbere-

delse, gennemførelse og opfølgning af processerne. 

 

 Gennem digitalisering kan der også skabes en 

mere sammenhængende og helhedsorienteret kom-

munal indsats for børn, unge og deres familier. Den 

brugervenlige og sammenhængende kommuni-

kation med brugerne skal styrkes ved at bruge de 

samme digitale platforme på tværs af fx dagtilbud, 

folkeskole og fritidstilbud. På samme måde skal kon-

takten med kommunen lettes for alle parter ved, at 

data følger barnet ved overgange mellem forskellige 

tilbud. 

Digitale biblioteker

Det lokale folkebibliotek er også en vigtig institution 

i den danske læringskultur. Folkebibliotekerne har 

Brugerportalsinitiativ på skoleområdet

Ved økonomiforhandlingerne for 2015 blev 

der indgået aftale om et brugerportalsinitia-

tiv på skoleområdet. Det er et vigtigt initiativ, 

hvor der fællesoffentligt etableres en fælles 

infrastruktur, så kommunerne kan tilvejebringe 

lokale løsninger, som digitalt understøtter kom-

munikation, læring og trivsel. Denne model kan 

også danne grundlag for det fremadrettede 

samarbejde.
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gode traditioner for samarbejde om digitalisering. 

Men samarbejdet har bevæget sig ind i en ny epoke 

med etableringen af DDB, Danskernes Digitale Bib-

liotek, som var et mål i den fælleskommunale strategi 

for 2011-2015. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig 

samarbejdet og frem mod 2020 skal der være fokus 

på, at høste de lokale fordele af samarbejdet. Målet 

er, at borgerne oplever en attraktiv digital indgang 

til bibliotekernes tilbud, som er forankret lokalt, så 

der skabes sammenhæng til bibliotekets tilbud i det 

fysiske rum og til andre relevante tilbud til borgerne 

i kommunen.

Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• sørge for, at elever, lærere, pædagoger og forældre oplever, at der er nem og sammenhængende  

 kommunikation og adgang til digital understøttet læring ved at gennemføre brugerportalsinitiativet  

 for folkeskolen 

• skabe større sammenhæng for borgerne på tværs af 0-18-årsområdet ved at udvide brugerportals- 

 initiativet til dagtilbudsområdet og andre relevante områder på børne- og ungeområdet, 

• sikre, at ”teknisk bøvl” ikke bliver en barriere for folkeskolens digitale dagligdag ved løbende at  

 tilpasse skolernes it-infrastruktur (fx trådløse netværk og internetforbindelse) til voksende behov 

• arbejde for, at elevernes læring bliver størst muligt og at lærernes og pædagogernes forberedelse  

 og opfølgning bliver lettere ved at udvikle og dele viden og erfaringer (best practice) om digitale  

 læringsforløb

• gøre det bliver muligt, at bruge digitale lærermidler mere fleksibelt til attraktive priser ved at udvikle  

 nye forretnings- og indkøbsmodeller for anskaffelse af digitale læremidler i dialog med markedet 

• sikre at digitale løsninger og kompetencer genbruges på tværs ved at have fokus på samarbejde  

 mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre på det digitale område 

• sikre at folkebibliotekerne har et attraktivt digitalt tilbud til borgerne gennem en lokal forankret digital  

 indgang, hvor borgeren oplever sammenhæng til andre relevante lokale tilbud i både det fysiske og  

 det digitale rum.
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13.  Teknologi giver bedre fysiske rammer 
 og bæredygtig vækst

Kommunerne har tradition for at være digitale front-

løbere, når de fysiske rammer skal håndteres, og når 

der skal arbejdes med bærdygtig vækst. Resulta-

terne skabes sammen med og til glæde for, borgere 

og erhvervsliv. Målet er ved hjælp af digitalisering 

at skabe gode fysiske rammer for bæredygtig vækst 

og udvikling. Og at skabe velfungerende kommuner, 

som er attraktive for både borgere og virksomheder. 

 Byggetilladelser er blevet digitale og dermed let-

tere at søge for både borgere og virksomheder. Det 

samme bliver industriens miljøgodkendelser og spil-

devandstilladelser. Klimaudfordringer forebygges 

med baggrund i digitale muligheder med geodata, 

fordi det gør det muligt på en helt anden måde at 

forudse, hvor vandet vil komme.

Bring data i spil

I den kommende strategiperiode skal de digitale 

muligheder bringes endnu mere i spil. Der vil være 

et særligt fokus på at bringe data i spil, når kom-

munerne styrker arbejdet med de fysiske rammer og 

skaber mere smarte og interaktive byer og landom-

råder til glæde for borgere og virksomheder, men 

også til glæde for kommunernes pengekasse. 

 Et væsentligt tema i denne sammenhæng er 

Smart city tænkningen, som indebærer en anden 

form for digitalisering og nye roller for kommunerne. 

Fra at handle meget om digitalisering på ”de indre 

linjer”, bliver digitalisering en helt integreret del af 

den kommunale dagligdag, idet byer og landom-

råder gradvis digitaliseres. Kommunerne spiller en 

vigtig rolle for at sikre og udvikle den nødvendige 

digitale infrastruktur. Digitalisering bliver noget, som 

er med til at sikre bæredygtig vækst og udvikling og 

kommer således også til at handle om at facilitere 

samarbejder.

 At være smart handler netop om på én gang at 

sikre, at det for eksempel er hurtigt og nemt at få en 

parkeringsplads, at der er intelligente affaldssyste-

mer og en fornuftig håndtering af de stigende vand-

mængder, hvor man også udnytter mulighederne for 

synergi. Og at borgere og virksomheder deltager i, 

at kommunerne får løst nogle opgaver bedre, billi-

gere og mere effektivt.

 Kommunerne har tætte og nære samarbejdsre-

lationer med erhvervslivet og borgerne og har en 

særlig forpligtelse i forhold til vækstdagsordenen. 

Behov for vækst og udvikling mødes med kommu-

nernes ansvar for planlægning og helhedssyn i for-

hold til vand, natur, og miljø. Digitaliseringen er med 

til at sikre, at mødet mellem kommuner og borgere 

og virksomheder i 2020 bliver mere effektivt, sam-

menhængende og gennemskueligt. Men det kræ-

ver, at kommunerne gør en stor indsats for at vide, 

hvad borgere og virksomheder efterspørger, og det 

kræver en stor indsats for at få data og viden til at 

arbejde sammen digitalt i kommunerne. 

 Håndteringen af vand, natur, miljø og fysisk plan-

lægning er kendetegnet ved store datamængder, 

der er bundet op på geografiske positioner. For at 

kunne bruge data på tværs, fortsættes arbejdet med 

at sikre genbrug af data og sætte endnu flere data 

fri. Der er behov for fælles standarder og ensartet 

strukturering af data. Og ikke mindst skal videns- og 

erfaringsudveksling sikre hurtig udbredelse og fæl-

les læring. Her vil der fx være et særligt fokus på at 

understøtte bæredygtig udvikling i det åbne land, så 

kommunerne lettere kan udveksle data og dermed 

understøtte benyttelse og beskyttelse af vandløb.

På vej mod ambitiøse mål

Der er fokus på en række nye ambitiøse indsatser 

i den nye strategiperiode. Men strategien vil også 

bygge videre på og videreudvikle de initiativer, der 

allerede er sat i gang. Der er stadig frugter, der skal 

høstes, og nogle, der ikke er helt modne. Vi er kom-

met langt med Byg og Miljø, den fælles ansøgnings-

løsning til byggesager og flere og flere miljøansøg-

ninger, men vi kan komme endnu længere, for det er 

et system med stort potentiale. 

28



 Der skal også arbejdes videre med de fælleskom-

munale geodata for at sikre, at kommunernes geo-

data kan genbruges på tværs af de kommunale it-

løsninger. Og så skal Ejendomsstamregistret (ESR) 

udfases. Det sker som en del af monopolbruddet og 

hænger sammen med den fælles offentlige indsats 

for Grunddata. Endelig skal de indhøstede erfaringer 

i et pilotprojekt om digitale lokalplaner implemente-

res i alle kommuner, så reguleringer bliver lettere at 

overskue. Projektet skaber mulighed for yderligere 

digitalisring og automatisering, når der bliver direkte 

adgang til de enkelte bestemmelser i lokalplanerne.

 Byg og Miljø er det bedste fundament for ef-

fektive og brugervenlige ansøgninger på områder, 

der er komplekse og belagt med mange regler og 

planer. Byg og Miljø vil bliver udbygget, så borgere 

og virksomheder får fornøjelse af løsningen på flere 

områder. I første omgang sker det i samarbejde med 

Miljøministeriet i forhold til virksomheders ansøgning 

om miljøgodkendelser. Kommunerne vil få effektivi-

seringsgevinster, når der sker yderligere automati-

sering af datagenbrug og opdatering af registre med 

grunddata, for eksempel ved integration til BBR.

 Kommunerne har i forbindelse med Byg og Miljø 

set en fordel i fælles it-drift og ansvar. Det samme 

gælder samarbejdet mellem alle 98 kommuner og 

staten om en ensartet, landsdækkende digital kort-

lægning. Det giver effektiviseringspotentialer i kraft 

af deling af data om for eksempel veje, vandløb og 

bygninger. Det etablerede fokus på fællesskab, og 

samarbejde på disse områder skal videreudvikles i 

den kommende strategiperiode. 

 Frem mod 2020 vil kommunerne arbejde for, at 

dialogen med borgere og virksomheder yderligere 

understøttes digitalt. For eksempel i forhold til de 

kommunale bygninger, som fx skoler og haller, øn-

sker kommunerne at udnytte de digitale muligheder 

for dialog og samarbejde til at sikre, at udnyttelsen 

af faciliteter åbnes yderligere til fordel for det lokale 

foreningsliv og turister.

Smarte løsninger skal vise nye veje

Nye veje til indsamling af oplysninger vil øge viden 

om effekt. Kommunerne vil fortsat indsamle data til 

brug i den kommunale sagsbehandling og til opda-

tering af grunddataregistre mv. Men fremover vil en 

lang række oplysninger blive indhentet automatisk i 

byrum og på de kommunale serviceområder via gps, 

sensorer, droner mv., så de bidrager til at effektivi-

sere og modernisere den kommunale administration 

og service. Data fra sensorer giver store nye mu-

ligheder. Det er f.eks. muligt, at mindske antallet af 

cykeltyverier, at få sensorer i kantsten til at fortælle, 

hvor pumpeindsatsen skal prioriteres, når der er sky-

brud, at affaldsbeholdere tømmes, når de ”fortæller”, 

at de er fyldte osv. Mulighederne er uendelige, og 

kommunerne tager det i brug i stor stil. 

 Kommunerne kan ikke sikre bæredygtig vækst og 

udvikling alene. Det forudsætter samspil med bor-

gere og virksomheder. Her kan teknologi og digi-

talisering hjælpe. Det vil fx blive muligt at opsamle, 

lagre og videregive viden om affaldsstrømme, så den 

enkelte kan arbejde med ændring af affaldsvaner. 

Og myndighederne kan bruge data til at sætte ind 

der, hvor samfundets målsætninger om at begrænse 

eller genbruge affald bedst kan understøttes. 

 Smart city med digital understøttelse bliver frem 

mod 2020 i højere og højere grad en realitet. Tilsva-

Det affaldsløse samfund

Hvert år genererer den gennemsnitlige dan-

sker over 600 kg affald. Regeringen har med 

”Danmark uden affald” formuleret en ambitiøs 

målsætning om, at danskerne skal genanvende 

50 procent af husholdningsaffaldet i 2022. Det 

er over dobbelt så meget som i dag. Kommu-

nerne er vigtige medspillere i arbejdet med at 

realisere denne målsætning. Fremadrettet skal 

der anvendes smarte digitale løsninger i af-

faldshåndteringen så affaldsdata kan opsam-

les, lagres og udstilles, så viden om affalds-

strømme kan bruges af den enkelte borger til 

adfærdsændringer. Myndighederne kan bruge 

data til at realisere visionen om det affaldsløse 

samfund, hvor alle ressourcer indgår i nye bio-

logiske eller tekniske kredsløb, for eksempel 

kan den brugte avis blive til nyt papir, ny isole-

ring eller æggebakke.
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rende kan der være et potentiale i at udforske, hvor-

dan man kan anvende nye teknologier smart uden 

for byerne og på den måde sikre bedre udviklings-

muligheder og levevilkår for borgere og virksomhe-

der i hele landet. Der skal ikke alene fokuseres på 

potentialet i smarte byer, men også ses på mulighe-

derne for smarte landområder. Der er et potentiale 

at hente, men også et stykke vej at gå.

Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• gøre det lettere for borgere og virksomheder, og effektivt for kommunerne, at behandle ansøgninger  

 og registrere data ved at videreudvikle Byg og Miljø med bl.a. flere miljøsager og BBR-integration 

• gøre det nemmere for borgere og virksomheder at få adgang til de bestemmelser, der gælder for  

 dem, ved at digitalisere lokalplanerne

• understøtte bæredygtig udvikling i det åbne land, med digitale løsninger, der lettere kan udveksle  

 data og dermed understøtte både anvendelse og beskyttelse af f.eks. vandløb 

• forbedre og effektivisere administrationsgrundlaget gennem grunddataprojekterne og konkurren- 

 ceudsættelse af ESR 

• understøtte arbejdet med smart-cities og smarte landområder, så viden om muligheder og erfarin- 

 ger udbredes og deles 

• sikre at samfundet får en intelligent styring og nedbringelse af affaldsstrømme, og der skabes en  

 bæredygtig udvikling, ved at harmonisere og forenkle affaldsdata for erhvervslivet og for kommu- 

 nerne.
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14. Effektiv styring og administration

Effektivisering er i kommunerne ikke et spørgsmål, 

men et vilkår. Derfor skal digitalisering frem mod 

2020 muliggøre en mere effektiv og innovativ opga-

vevaretagelse og bedre udnyttelse af de offentlige 

ressourcer i administrationen og servicen over for 

borgere og virksomheder.

 Kommunerne har i stor stil allerede realiseret ge-

vinster ved digitalisering og fortsætter med at effek-

tivisere den kommunale service ved hjælp af digital 

post, digital selvbetjening og billigere og bedre it-

systemer. Også andre nye teknologiske redskaber 

– fx videomøder, teletolkning eller talegenkendelse 

– vinder gradvist indpas og bliver naturlige hjælpe-

midler i dagligdagen i de kommunale forvaltninger 

frem mod 2020. 

Hurtige, smarte og rigtige afgørelser

Desto smartere de digitale løsninger er, og jo bedre 

data kan genbruges, jo flere processer kan automa-

tiseres, så mest muligt manuelt arbejde i sagsbe-

handlingen overflødiggøres. I nogle situationer, vil det 

være muligt, at tage et skridt videre, så borgeren eller 

virksomheden kan få en afgørelse i sagen straks efter, 

at de nødvendige oplysninger er indgivet digitalt.

 Når kommunerne aktivt anvender den fælleskom-

munale rammearkitektur, åbnes der for store mulig-

heder for en ny generation af digitale løsninger, som 

kan betyde gennemgribende ændringer i den kom-

munale administration, hvor manuelle processer, og 

i nogle tilfælde afgørelser, kan automatiseres. Det 

sparer ressourcer og frigiver tid, så sagsbehandlerne 

kan fokusere på de vanskelige sager. Med de nye 

fagsystemer, som er resultatet af kommunernes mo-

nopolbrud og med de tilhørende moderne støttesy-

stemer – byggepladen fremtidige løsninger skal byg-

ges på – er vi allerede godt på vej. Men vi skal videre, 

og derfor vil kommunerne målrettet forfølge mulig-

hederne for at udnytte potentialet i de nye løsninger 

frem mod 2020 med fokus på øget automatisering af 

sagsgange og muligheder for straksafgørelser.

 Når det gælder smartere digitale løsninger be-

grænses de teknologiske muligheder imidlertid ofte 

af lovgivning, der er skabt i en anden tid. Derfor er 

der brug for hjælp fra staten til at tilpasse lovgivnin-

gen de steder, hvor den blokerer for smart digital 

administration.

Fokus på korrekte udbetalinger og kontrol med so-

ciale ydelser

Inden for de senere år er der gennemført en række ana-

lyser, der fokuserer på sociale ydelser og udbetaling af 

mere korrekte beløb, så borgere ikke bringes i restan-

cer til kommunen. Samme fokus er rettet mod effekti-

visering af indsatsen mod snyd med sociale ydelser. 

 Analyserne har affødt beslutning om automatisk 

brug af oplysninger i eIndkomstregistret, når der ud-

betales ydelser, for at sikre mere korrekte udbetalin-

ger og løbende tilpasning af ydelse efter ændringer 

i modtagerens indkomstforhold. Det indføres nu ved 

lov på en række områder, herunder sygedagpenge 

og økonomisk friplads. 

 Det er ligeledes aftalt, at den fælles dataenhed i 

Udbetaling Danmark skal styrke samarbejdet mellem 

kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol 

og bistå med registersamkøring til det kommunale 

kontrolarbejde. Med det stærke fokus på at undgå 

fejludbetalinger og styrke arbejdet med kontrol er 

kommunerne i gang med en væsentlig omlægning 

og effektivisering af arbejdet, som kræver opmærk-

somhed i de kommende år. 

 Der vil fortsat være fællesoffentligt fokus på 

korrekte udbetalinger, blandt andet skal ledelses-

informationen på området styrkes. Bedre ledel-

sesinformation og effektmåling af kommunernes 

kontrolindsats vil give større viden om, hvad der 

virker. Effektmålingen er ligeledes aftalt med rege-

ringen.  På den baggrund vil kommunerne i højere 

grad end i dag kunne sikre, at borgere får den rette 

udbetaling på det rette tidspunkt og mere effektivt 

kunne forhindre snyd med offentlige ydelser.
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Professionel og effektiv it-drift

Den kommunale sektors service er afhængig af, at 

de it-systemer, der understøtter opgaverne er vel-

fungerende og stabile, og samtidig drives så ef-

fektivt som muligt. Fokus på professionel og effektiv 

it-drift kan give lavere it-omkostninger. 

 En af vejene til mere effektiv drift kan være gen-

nem øget samarbejde mellem kommuner. Det kan 

give bedre udnyttelse af systemer,  øget driftssik-

kerhed, bedre kapacitetsudnyttelse af specialise-

rede medarbejderressourcer, og lettere adgang til 

specialistkompetencer i alle kommuner.

 I den kommende strategiperiode vil der være fo-

kus på at understøtte samarbejde om it-drift. Kom-

munerne samarbejder i stigende grad om it-drift og 

fælles løsninger og der er eksempler på både for-

melle og uformelle samarbejder.

 Der kan også være potentialer i øget kommunalt 

samarbejde vedrørende it-indkøb, it-projektledelse 

og leverandørstyring. For en stor del af kommuner-

nes it-systemer er opgaven vedrørende it-drift og 

vedligehold outsourcet til private leverandører. Sty-

ringen bør dog forblive i kommunerne. Der er nem-

lig væsentlige gevinster i at skabe overblik over og 

sanere i de eksisterende it-systemer og it-kontrakter 

samt i at nyttiggøre rammearkitekturen og monopol-

bruddet. Det stiller store krav til, at kommunerne, der 

ejer systemerne, er i stand til at skabe overblik, koor-

dination og samarbejde med og på tværs af de en-

kelte it-leverandører, og sikre omkostningseffektive 

og stabile it-systemer. Dernæst stiller det også krav 

til, at kommunerne kender sine behov i dag, og frem-

over, og kan styre leverandørernes leverancer sikkert 

i mål og de opgaver, som leverandørerne varetager.

Kloge kvadratmetre

It-porteføljen er ikke den eneste portefølje, som 

kommunerne håndterer. Kommunerne har også en 

stor ejendomsportefølje i form af administrations-

bygninger, skoler, daginstitutioner osv. Der er tale 

om store værdier og løbende udgifter, hvor det be-

taler sig at have skarpt øje på alle muligheder for at 

optimere ejendomsdriften.

 Mange kommuner har derfor fokus på de mulig-

heder, som digitale værktøjer giver for at optimere 

arealanvendelsen og bygningsvedligeholdelsen. 

Eller muligheder for at analysere og styre energi-

forbruget og forbedre indeklimaet til gavn for med-

arbejdere og brugerne af kommunens lokaler. For 

kloge kvadratmetre handler ikke kun om økonomisk 

effektivitet. Det handler også om indsatsen for både 

det ydre og indre miljø. Miljøet belastes mindre, og 

det er dokumenteret, at fx børns læring forbedres, 

hvis indeklimaet i klasselokalet er godt.

Intelligent ledelsesinformation

Der vil altid være mange steder, hvor der er mulig-

heder for at gøre det mere effektivt. Men det beta-

ler sig at starte der, hvor mulighederne er størst, og 

hvor kollegaerne i andre kommuner måske har fun-

Gevinstrealiseringsopgaven har flere 

forskellige vinkler:

Kommunikation - det skal være tydeligt i projek-

terne – også de fælles projekter – hvilke forud-

sætninger, business cases hviler på og det skal 

kunne omsættes til kommunernes praksis. 

 Styring og organisering – tydelig placering 

af ansvar i kommunen er en forudsætning for at 

gevinsterne kan hjemtages lokalt. Særligt det 

tværprofessionelle samarbejde mellem digita-

liserings-, fag- og økonomimedarbejderne skal 

være veldefineret, så ansvarsfordelingen mellem 

de tekniske og de organisatoriske dele af digi-

taliseringsprocessen står klart og er udmøntet i 

klare beslutnings- og opfølgningsprocesser. 

 Topledelserne spiller en afgørende rolle for at 

sikre prioritering og fuldt fokus på gevinsterne. 

Det er også topledelsernes rolle, at få organise-

ret samarbejdet mellem linjeorganisationen og 

digitaliseringsenhederne, så gevinsterne, såvel 

kvalitative som økonomiske, er skarpt i fokus for 

alle de medarbejdere, der skal få det til at ske.

 Kompetencer – endelig skal ledere og med-

arbejdere være i stand til at arbejde systematisk 

med gevinstrealisering og udvikle deres orga-

nisation, så den bedst muligt understøtter, at 

gevinsterne hives hjem.
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det recepten på den mest effektive løsning. Derfor 

er ledelsesinformation og effektive måder at sam-

menligne sig med andre kommuner på – fx bench-

marking – afgørende værktøjer i den professionelt 

drevne og effektive kommune.

 Når man vil sammenligne nøgletal på tværs, så 

lurer djævlen i detaljen, for hvis der bruges forskel-

lige definitioner af begreber og opgørelser på tværs 

af kommunerne, så bliver sammenligningerne ikke 

pålidelige. Manglende standardisering af data – og 

til tider også besværlig adgang til kommunens egne 

data på grund af uhensigtsmæssige leverandørkon-

trakter eller systemarkitektur – har traditionelt været 

en hæmsko for brugen af benchmarking.

 Med opbygningen af det fælleskommunale le-

delsesinformationssystem FLIS, hvor KOMBIT er 

operatør på vegne af kommunerne, er der skabt et 

fundament for nemmere, billigere og mere retvisende 

sammenligning på tværs. FLIS rummer standardise-

rede nøgletal på en lang række kommunale områder, 

og flere vil komme til frem mod 2020. FLIS har også 

betydet, at nøgletal ikke kun er noget, som kommu-

nalbestyrelsesmedlemmerne kan bestille i økono-

misk forvaltning. De kan nu hentes direkte ind på den 

samme iPad, som byrådsdagsordenen læses på.

I sidste ende handler det om gevinsterne 

Gevinstrealisering handler både om at høste øko-

nomiske gevinster, øge kvalitet og at skabe de fak-

tiske forandringer i arbejdsgange, organisering og 

adfærd. Det er en helt afgørende forudsætning for 

nytteværdien af digitaliseringen, at gevinstrealiserin-

gen foregår konsekvent og professionelt. Der er ikke 

råd til, at kommuner, og andre offentlige og private 

organisationer, ikke lykkes fuldt ud med at høste ge-

vinsterne. Hånden på hjertet er der stadig mange 

it-systemer, der anvendes ufuldstændigt, eller hvor 

interne retningslinjer og arbejdsgange ikke er juste-

ret tilstrækkeligt.

 En række af de digitaliseringsopgaver, der lig-

ger forude vil gribe dybt ind i kerneopgaverne og 

udfordre den måde, kommunerne plejer at løse op-

gaver på. Det vil gælde for skoleområdet, sundhed, 

beskæftigelse, miljø, trafik og mange andre opgaver. 

Det bliver en udfordring både at kunne regne på de 

økonomiske konsekvenser og få skabt forandrin-

gerne. I den kommende strategiperiode vil kommu-

nerne fortsat arbejde målrettet med at udbrede og 

forankre effektive metoder for gevinstrealiseringen, 

og i alle fælleskommunale projekter skal der være 

fokus på, at understøtte gevinstrealiseringen. 
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Frem mod 2020 vil kommunerne: 

• sikre at processer kan automatiseres og borgeren får hurtigere svar i sin sag ved fx at anvende  

 monopolbruddets nye moderne fagsystemer og støttesystemer til smartere sagsbehandling 

• effektivisere administration og sagsbehandling ved at udbrede digitale redskaber, som fx talegen- 

 kendelse, videomøder og teletolkning 

• opnå lavere omkostninger til it-drift og bedre systemudnyttelse ved at udbrede kommunalt samar- 

 bejde om it-drift, indkøb og leverandørstyring

• spare både penge og forbedre miljøet ved at digitalisere ejendomsdriften, så arealanvendelse, ved- 

 ligeholdelse, energi- og klimastyring optimeres 

• samarbejde om at ydelser udbetales korrekt, mere effektivt forhindre snyd med offentlige ydelser,  

 og følge effekten af dette ved øget anvendelse af registerbaseret tilgang til kontrol 

• styrke adgangen til tværgående nøgletal og benchmarking i FLIS, så der bliver nye og bedre mulig- 

 heder for at se på indsatser, effekt, aktiviteter og økonomi inden for og på tværs af fagområderne

• sikre at potentialerne for bedre kvalitet og effektivitet bliver høstet i så høj grad som muligt, ved at  

 arbejde målrettet med gevinstrealisering.
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Resumé

Lokal og digital – et sammenhængende Danmark

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 
2016-2020
Lokal og digital - et sammenhængende Danmark

Digitalisering og udnyttelse af modne velfærdstek-

nologier er i nær og fjern fremtid en af de vigtigste 

veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opga-

ver, som kommunerne er sat i verden for at løse for 

og med borgerne og virksomhederne. For at fast-

holde og udvikle den menneskenære lokale opgave-

varetagelse i kommunerne er det med andre ord en 

helt afgørende præmis, at vi både sammen og hver 

for sig kan gennemføre professionelle og effektori-

enterede digitaliseringsprocesser.

Partnerskab med borgere og virksomheder

Men bølgeplanernes tid er nu forbi! Vi har sammen 

med den øvrige offentlige sektor taget et digitalt ti-

gerspring på det klassiske administrative borgerbe-

tjeningsområde. Men med den hastige teknologiske 

udvikling og det store reformpres på samtlige af 

kommunernes kerneområder så er og bliver fremti-

dens succesfulde digitaliseringsmetoder langt mere 

afhængige af vores evne til at involvere og motivere 

vores borgere og virksomheder. Det er jo dem der i 

sidste ende skal nyttiggøre den teknologiske udvik-

ling til alles fordel.

 Det tætte partnerskab med borgerne og virksom-

hederne om, hvordan digitalisering og velfærdstek-

nologi bedst kan udnyttes og skabe merværdi, både 

for den enkelte og fælleskabet, er helt afgørende for 

succes, tillid og accept.

Krav til staten

KL og kommunerne finder, at der er stærkt brug for, 

at staten sikrer gode rammer og vilkår, så kommu-

nerne kan løfte ansvaret for den borgernære ser-

vice, bidrage til vækst og udvikling og tilvejebringe 

gode og effektive digitale løsninger. Det er statens 

opgave at sikre grundlæggende infrastrukturløs-

ninger, hvor særligt den utilstrækkelige mobil- og 

bredbåndsdækning kræver opmærksomhed. Det er 

også fx NemID og Digital Post, som naturligt hører 

hjemme på nationalt niveau. Udviklingsopgaver og 

konkrete løsninger, som skal anvendes i fx jobcentre 

og socialforvaltninger, kan ikke drives fra en styrelse 

i staten. Vi har brug for en tydelig arbejdsdeling og 

klare spilleregler i samarbejdet med staten.

Et stærkt fælleskommunalt samarbejde frem mod 

2020

Kommunerne har sammen formået at opbygge en 

stærk fælles beslutnings- og handlekraft med op-

bakningen til den fælleskommunale digitaliserings-

strategi 2011-2015. Samarbejdet om at løfte knap 

40 digitale projekter, som fører strategien ud i livet, 

er lykkedes.

 Etableringen af bestillervirksomheden KOMBIT 

har givet kommunerne professionel gennemslags-

kraft, som har muliggjort monopolbruddet og ud-

bredelsen af digital selvbetjening på en lang række 

områder. Digitalisering er nu for alvor i gang med at 

bryde lydmuren i folkeskolen. Og som det seneste 

skud på stammen har udbredelse af velfærdsteknolo-

gi taget fart med Center for Velfærdsteknologi, der på 

kommunernes vegne sikrer videnopsamling og meto-

deudbredelse. Blot for at nævne nogle af resultaterne 

fra de senere års fælles arbejde om digitalisering.

 Med den nye digitale strategi fortsætter kommu-

nerne det stærke samarbejde om at løfte strategiske 

digitale indsatser, hvilket er afgørende for, at digitali-

sering kan bidrage til både effektivisering, en stærk 

decentral kommunal service og sammenhængende 

service på tværs af kommuner og andre myndigheder.

En stærk decentral offentlig sektor

Kommunerne har både sammen og hver for sig taget 

det fulde politiske ansvar og ejerskab til digitalise-

ringen. Det kommunalpolitiske fokus skal fortsættes 

med uformindsket styrke i den nye strategiperiode. 

Digitalisering kan gennemføres på flere måder, og 



det er langt fra ligegyldigt, hvordan vi digitaliserer. 

Hvis det gribes forkert an, kan digitalisering føre til 

en mere centraliseret offentlig sektor, som er frem-

medgørende, og hvor service ydes, og beslutninger 

bliver taget på stor afstand fra borgeren. Gribes det 

derimod rigtigt an, opnår vi gevinster i form af effek-

tiviseringer og smartere måder at løse opgaverne på 

samtidig med, at vi understøtter nærheden til bor-

gerne gennem decentral løsning af opgaverne. Kun 

sådan kan vi sikre det kommunalpolitiske råde- og 

handlerum og lokale demokratiske processer tæt-

test muligt på borgernes liv og virksomhedernes 

hverdag. Borgernes aktive medvirken og tillid er en 

helt afgørende forudsætning for, at de kommende 

års digitaliseringsprocesser i Danmark kan gennem-

føres med succes.

Fokus på forandringer

Dertil kommer betydningen af ledernes og med-

arbejdernes vilje og evne til decentralt at lede di-

gitaliseringsprocesserne og vejlede borgerne og 

virksomhederne i, hvordan man bruger de digitale 

selvbetjeningssystemer og velfærdsteknologier. For 

nok handler digitalisering om tilgængelige og vel-

ordnede data og smart teknologi, men evnen til at 

udnytte dem hænger uløseligt sammen med evnen 

til at skabe forandringer i organisation og kultur. 

Først når det sker, kan der skabes reel merværdi i 

borgerens liv, for virksomhedernes konkurrenceevne 

og for kommunernes økonomi.

 Med denne nye fælleskommunale digitaliserings-

strategi ”Lokal og digital - et sammenhængende 

Danmark”, som rækker frem til 2020, vil kommu-

nerne og KL tage endnu et stort spring i samarbej-

det om digitalisering. Der er brug for at videreføre 

en række konkrete fokusområder fra den tidligere 

strategi, og kommunerne skal høste alle gevinsterne 

af resultater, der allerede er skabt. Men vi har også 

store nye initiativer i gang på alle velfærdsområder-

ne, som skal realiseres på rekordtid.

Visionen frem mod 2020

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger 

på en vision om, at det fælleskommunale arbejde 

med digitalisering skal underbygge og styrke:

- en decentralt funderet offentlig sektor, der på én 

gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sam-

menhængende og effektiv service for og med bor-

gerne og virksomhederne.

Nær og tilgængelig service

I 2020 vil digitalisering styrke oplevelsen af nærhed 

og indflydelse på egen livssituation. Fordi borgerne 

hjemmefra eller i sit eget lokalområde har nem ad-

gang til service og data af høj kvalitet uanset, hvor i 

landet man bor. De digitale services skal opleves in-

tegrerede og personlige, så de tilpasses borgerens 

aktuelle livssituation og behov. De er tilgængelige de 

steder på nettet, hvor borgeren føler sig mest kom-

petent og tryg ved at færdes. Borgere og virksom-

heder møder en tilgængelig og fokuseret offentlig 

sektor i digital dialog, hvor de borgervendte digitale 

løsninger er brugervenlige og intuitive, men hvor det 

samtidigt er muligt at få kontakt og hjælp til det, man 

ikke selv kan finde ud af i den digitale verden.

Sammenhængende service

I 2020 møder borgere og virksomheder en sam-

menhængende offentlig sektor, der er i stand til at 

koordinere, udveksle og genbruge data til stor gavn 

for borgernes oplevelse af effektfulde og sømløse 

forløb. Virksomhederne oplever med digitaliseringen 

forbedrede rammevilkår til gavn for vækst og konkur-

renceevne.

 Digitalisering gør det muligt, at samarbejde tæt 

på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og 

systemer for at skabe den bedst mulige sammen-

hæng mellem de ydelser og afgørelser, som bor-

gerne og virksomhederne søger og modtager. Når 

borgerne benytter de digitale services og teknologi-

ske hjælpemidler, som kommuner og andre myndig-

heder stiller til rådighed, skal det være lysende klart, 

hvem der har ansvaret for ydelserne og for myndig-

hedsafgørelserne. Den digitale service leveres digi-

talt fra start til slut, når det giver mening, eller leveres 

sømløst sammen med ydelserne i det fysiske rum.

Effektiv service

I 2020 møder borgere og virksomheder en effektiv 

kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer, at hen-



vendelser behandles hurtigt og ”on the spot”, der 

hvor de er intelligente og automatiserede. Digitalise-

ringen gør det meget nemmere og hurtigere at ind-

drage, aftale, svare og afgøre.

 Smarte digitale løsninger og teknologier – både i 

sagsbehandlingen og i de konkrete ydelser på vel-

færdsområder – bidrager til at frigøre midler til ny 

kommunalpolitisk prioritering. Kommunerne samar-

bejder om fælles løsninger – både fælleskommunalt 

og fællesoffentligt – de steder, hvor fundamental 

infrastruktur og grunddata er helt afgørende funda-

menter for succes, og hvor omkostningseffektivitet 

og markedsforholdene underbygger det.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

frem mod 2020

Visionen omsættes i en række temaer, som skal 

prioritereres i fællesskab. Temaerne er beskrevet 

kortfattet nedenfor.

Frem mod 2020 vil kommunerne arbejde for, at

 •  borgernes møde med kommunen er nært og  

  personligt, uanset om det er via digitale løs- 

  ninger eller ved fysiske møder, ved at alle re- 

  levante indgange til kommunen tænkes sam- 

  men og gennem udbredelse af tidsvarende  

  og tilgængelige løsninger.

 •  borgerne videst muligt kan mestre eget liv ved  

  at sætte fart på udbredelsen af velfærdstekno- 

  logi og mobile løsninger og gennem udbredel- 

  se af digital sagsunderstøttelse.

 •  skabe tryghed om håndteringen af oplysninger  

  gennem øget tilgængelighed og transparens  

  ved, at borgerne får adgang til at følge egen  

  sag og egne data.

 •  udvikle den digitale beskæftigelsesindsats og  

  muliggøre, at den ledige kan tilrettelægge sit  

  forløb sammen med jobcenteret, og virksom- 

  heder kan finde den arbejdskraft de har brug  

  for ved, at udbrede digitale løsninger.

 •  der er sammenhæng i børn og unges læring  

  gennem udbredelse af digitale læremidler og  

  digital understøttelse af samarbejdet mellem  

  lærere, elever og forældre.

 •  borgernes forløb er sømløse og sammenhæn- 

  gende, uanset om det handler om sundhed,  

  uddannelse eller beskæftigelse ved at udbrede  

  rammearkitekturen og dermed skabe sammen- 

  hæng mellem it-systemer.

 •  borgernes forløb er sammenhængende og ef- 

  fektfulde samt, at virksomhederne har gode  

  vækstvilkår ved at sætte data fri og gennem  

  smart udnyttelse af data.

 •  tilvejebringe gode fysiske rammer og vækstvil- 

  kår for borgere og virksomheder ved smart an- 

  vendelse af offentlige data og ny teknologi.

 •  muliggøre en mere effektiv og innovativ opga- 

  vevaretagelse og bedre udnyttelse af de of- 

  fentlige ressourcer i administrationen og servi- 

  cen over for borgere og virksomheder ved at  

  automatisere arbejdsgange og professionali- 

  sere it-driften.

Den videre proces for den fælles kommunale 

digitaliseringsstrategi

Når kommunerne har forholdt sig til strategiudkastet 

og afgivet ønsker til prioritering af indsatserne, ved-

tages den endelige strategi af Bestyrelsen i KL. Der-

efter skal temaerne konkretiseres til projekter. Næ-

ste skridt bliver derfor, at etablere en handlingsplan, 

med konkrete projekter og handlinger for både den 

enkelte kommune og for kommunerne i fællesskab 

via KL eller KOMBIT. Konkretiseringen sker sammen 

med kommunerne og handlingsplanen vil være på 

plads i 2. halvår 2015.

 Samtidig med arbejdet med den nye fælleskom-

munale digitaliseringsstrategi, skal der laves en ny 

strategi sammen med stat og regioner om de næ-

ste års fællesoffentlige digitaliseringsindsats. KL vil 

i dette arbejde stå på denne strategi, og der kan i 

et vist omfang blive behov for at koordinere de to 

strategier.
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Kære Ole 

Tak for dit brev om jeres dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet 

vedrørende PCB-renovering. 

 

Flere kommuner har gennem de senere år måttet afholde ekstraordinære 

udgifter som følge af PCB-renovering, der kan være meget omkostnings-

krævende, som det også er i jeres tilfælde. Andre kommuner har været pres-

set til anlægsinvesteringer som følge af fx påbud fra Arbejdstilsynet. Udgif-

ter som er kommet oven i det store anlægsbehov, som alle kommuner ople-

ver i disse år. Derfor har mulighederne for at afholde anlæg også været et 

hovedtema i de seneste økonomiaftaler, og vil givetvis også blive det i for-

handlingerne om økonomien i 2016. 

 

Traditionen tro vil KL’s bestyrelse i løbet af foråret prioritere imellem de 

forhandlingsemner, som skal bringes op over for regeringen til næste som-

mer. Prioriteringen vil ske med udgangspunkt i de behov og ønsker, som vi 

bliver præsenteret for, ikke mindst på de regionale møder, som afholdes i 

april måned. Såfremt der er generelt behov for at sætte ekstra fokus på PCB 

i de kommende forhandlinger, vil det selvsagt indgå i fastsættelsen af de 

prioriterede forhandlingsemner. 

 

I den forbindelse vil vi også nævne, at KL forud for økonomiforhandlin-

gerne traditionelt gennemfører spørgeskemaundersøgelser, der kan styrke 

positionen over for regeringen på de centrale forhandlingspunkter. Forud 

for forhandlingerne for 2015 satte vi særligt fokus på anlægsområdet, og 

spurgte i den forbindelse bl.a. til omfanget af eksterne forhold (hvilket fx 

kan være PCB), der påvirkede anlægsniveauet. På daværende tidspunkt blev 

PCB ikke fremhævet som en stor udgiftsdriver, men det vil være naturligt, 

at lade dette emne indgå i næste års kortlægning af behov og forhandlings-

krav – som I foreslår - så vi får et aktuelt billede af udfordringen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 

Til Ole Bondo Christensen 
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PCB og andre uønskede stoffer i byggeaffald 
 

Affald fra byggerier opført i det seneste århundrede har vist sig at indeholde væsentlige mængder af 

kemiske stoffer, som i dag er uønskede i miljøet, og derfor skal det frasorteres det øvrige byggeaf-

fald.  

I 2013 blev lovgivningen ændret, og det blev tydeliggjort, at de problematiske stoffer og især PCB i 

byggeaffald skal udsorteres og bortskaffes miljømæssigt korrekt, men øvrige problematiske stoffer 

er ikke nævnt ved navn. 

Når kommuner, bygherrer, rådgivere, entreprenører etc. skal udvælge og undersøge for problemati-

ske kemiske stoffer i byggeaffald, er grænseværdier for disse væsentlige til vurdering af, om byggeaf-

faldet er rent og genanvendeligt, om der er behov for styret genanvendelse, eller om affaldsfraktio-

nerne skal destrueres eller deponeres.  

Undersøgelser starter med en screening, hvor det afgøres hvorvidt ejendommen er opført og/eller 

ombygget i den periode, hvor der blev anvendt miljøfarlige stoffer i diverse byggematerialer, malin-

ger med mere. 

Såfremt det konstateres, at byggeriet er opført/ombygget i den givne periode (1950 – 1977) og med 

en mængde af 10 m2 eller 1 ton affald (1 m3 beton vejer ca. 1,8 ton), så skal der screenes for PCB og 

andre miljøfarlige stoffer. 

Resultatet af screeningen bruges til at fastlægge omfanget af tiltag i forbindelse med nedrivnin-

gen/ombygningen. 

Da der ikke er fastsat kemiske grænseværdier for miljøfremmede stoffer i byggeaffald, er det meget 

svært at afgøre, hvornår der er tale om byggeaffald, der er påvirket af miljøfremmede stoffer, som 

skal deponeres / destrueres eller hvorvidt byggeaffaldet er rent og kan genanvendes 

Ligeledes medfører de manglende grænseværdier samt definition af hvilke stoffer, der skal undersø-

ges for, at administrationspraksis bliver forskellig fra kommune til kommune. Der er også stor usik-

kerhed omkring, hvor mange prøver, der skal udtages pr m2. I forbindelse med nedrivning / ombyg-

ning er der stor usikkerhed omkring, hvor meget det er nødvendigt at fjerne for et materiale kan 

kaldes rent. Skal malingen f.eks. renses helt af væggen inden den er at betegne som værende ren, er 

det tilstrækkeligt at fjerne fugerne omkring vinduerne m.m.. 

Der er mange eksempler på at økonomi og proportionalitet ikke hænger sammen, hvis 50 % af udgif-

terne til et nedrivningsprojekt går til udsortering af problematiske stoffer, og i andre tilsvarende 

sager er det måske kun 10%. Bagatelgrænser skal også fastlægges, da undersøgelser for nedrivning 

af mindre ejendomme hurtigt overstiger, hvad der må siges at hænge sammen med håndteringen af 

bygningsaffaldet i øvrigt. 

Der mangles følgende: 

 Retningslinjer for hvilke stoffer, der skal undersøges for og i hvilket omfang  



 Grænseværdier for de pågældende stoffer 

 Omfanget af prøveudtagning, der skal udtages pr m2 

 Administrationspraksis skal være håndterbar, f.eks. stilles der krav om, at der skal fjernes 5 

cm rundt om et vindue med en fuge indeholdende PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2 Sagsbehandlingstider i 2014 for husdyrgodkendelser



NOTAT  

Erhverv
J.nr. MST-1240-00621
Ref. Morii
Den 28. april 2015 

  
 

Sagsbehandlingstid for husdyrsager 2014

Miljøstyrelsen har for året 2014 opgjort kommunernes sagsbehandlingstider i sager efter 
husdyrgodkendelseslovens § 11, § 12 og § 16. Miljøstyrelsen har tillige opgjort sagsbehandlingstider 
for tilladelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 10, anmeldeordninger efter 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og for sager om revurdering af miljøgodkendelser. 

Sager efter husdyrgodkendelseslovens § 11, § 12 og § 16

Sagsbehandlingstiden for § 11, § 12 og § 16 er trukket direkte fra sagsbehandlingssystemet 
husdyrgodkendelse.dk. Sagsbehandlingstiden er opgjort nedenfor i tabel 1, og i tabel 2 
sammenlignes tallene med de to foregående år.

Resultatet af opgørelsen

Tabel 1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager afgjort efter husdyrgodkendelseslovens § 
11,§12 og § 16. 

2014 §11 og § 12 §11 §12 §16 Alle
Alle kommuner Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.
Afgjort 812 6,6 262 5,9 550 6,9 200 5,8 1012 6,4
Godkendt 775 6,7 249 6,0 526 7,1 190 5,9 965 6,6
Afslag 25 3,3 11 4,1 14 2,6 4 3,5 29 3,3
Væsentlig ændret 12 3,8 2 3,6 10 3,8 6 4,1 18 3,9

Tabel 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for § 11 og § 12 (sammenlagt) for årene 2012 til 2014.
Årstal 2012 2013 2014

§11/§12 §11/§12 §11/§12
Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.

Hele Landet 709 10,1 747 7,9 775 6,6

Som det fremgår af tabellen ovenfor er sagsbehandlingstiden for 2014 opgjort til 6,4 måneder som et 
samlet gennemsnit for alle kommuner i sager efter § 11, § 12 og § 16. 

I 2014 kan sagsbehandlingstiden for sager efter § 11 og § 12 (sammenlagt) opgøres til 6,6 måneder. 
Denne sagsbehandlingstid kan sammenlignes direkte med statistikken for 2012 og 2013. Der er tale 
om en markant reduktion fra 2012 til 2014, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 
10,1 til 6,6 måneder for tilsvarende sager.



De nærmere detaljer fremgår af bilag 1, der indeholder en kommunevis opgørelse af 
sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser i 2014. 

Det ses i bilagets tabel 1, at 69 kommuner har meddelt afgørelser efter § 11, § 12 og § 16 efter 
husdyrgodkendelsesloven i 2014. Af disse havde 56 kommuner en sagsbehandlingstid under 9 
måneder. I 2013 var der 65 kommuner der havde afgjort sager, hvoraf 40 kommuner havde et 
gennemsnit på under 9 måneder. I 2012 var der 63 kommuner, der havde afgjort sager, hvoraf 29 
kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 9 måneder. I 2012 var det således 46 
% af kommunerne der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 9 måneder. Dette tal er 
steget til 86 % i 2014.

På landsplan er 55,9 % af sagerne i 2014 afgjort på under 6 måneder, og 82,4 % af sagerne er afgjort 
på under 9 måneder, der er den vejledende retningslinje. 17,6 % af sagerne har en 
sagsbehandlingstid på over 9 måneder.  

I 2012 var 37 % af sagerne afgjort på under 6 måneder, og 52 % af sagerne var afgjort på under 9 
måneder. Derudover havde 15 % af sagerne en sagsbehandlingstid over 18 måneder. I 2014 er dette 
tal reduceret til 4 %.

I 2013 har 5 kommuner haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 måneder eller mere, mens 
det tilsvarende antal var 16 i 2012. I 2014 har blot 4 kommuner en gennemsnitlig sagsbehandlingstid 
på 14 måneder eller mere.

Som det fremgår af bilag 1, tabel 2, var sagspuklen med udgangen af 2014 nedbragt til 103 sager. I 
2013 var sagspuklen nedbragt til 127 sager og 2012 blev sagspuklen estimeret til at være 234 sager. 
Sagspuklen defineres som aktive sager, der med udgangen af året har en sagsbehandlingstid, der 
overstiger 270 dage svarende til de 9 måneder, der er den vejledende retningslinje. Sagspuklen er 
herved en delmængde af igangværende sager. I 2011 var sagspuklen, opgjort på tilsvarende måde 
minimum 421 sager.

I statistikken for 2013 blev det vurderet, at forbedringer af IT systemet i maj 2013 var medvirkende 
til lavere sagsbehandlingstid, idet sagsbehandlingstiden var nede på 7,0 mdr. i 2. halvår 2013. Denne 
effekt er også medvirkende til den forbedrede sagsbehandlingstid i 2014. Derudover er der foretaget 
forbedringer af systemet i efteråret 2013, samt løbende optimeringer af systemet i 2014, der samlet 
set formodes at have været med til at formindske sagsbehandlingstiden yderligere. En række større 
opdateringer af systemet, der er foretaget i 2. halvår 2014, vil først få væsentlig betydning for 
sagsbehandlingstiden i 2015.

Baggrund for opgørelsen 
Miljøstyrelsen opgør sagsbehandlingstiden for afgørelser givet efter husdyrgodkendelsesloven.
Opgørelsen foretages efter aftale med KL. Opgørelsen opgøres med udgangspunkt i statistik trukket 
fra ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, der efterfølgende kvalitetssikres i kommunerne.

Udover beregningen af gennemsnitlig sagsbehandlingstid er der udarbejdet en detaljeret oversigt 
over igangværende sager, hvor der er søgt efter § 11, § 12 og § 16 (tabel 2 i bilag 1). Som en 
delmængde af de igangværende sager er der opgjort en sagspukkel. I sagspuklen indgår der ”ikke 
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afgjorte ansøgninger”, der havde en foreløbig sagsbehandlingstid over 270 dage (9 mdr. som er den 
vejledende retningslinje) pr.31/12-2014, og som kommunen har haft en reel mulighed for at afgøre. 
Sager der er sat i bero, og sager der pr.31/12 kontinuerligt har ligget hos ansøger de sidste 3 
måneder, er ikke medregnet i denne opgørelse, da disse sager ikke regnes som aktive sager.
 
Kommunernes kvalitetssikring af data og tallenes validitet
Kommunerne er blevet tilbudt at kvalitetssikre de data, som statistikken er beregnet ud fra. I 2014 
har alle de 69 kommuner, der har afgjort sager efter husdyrgodkendelsesloven, benyttet sig af 
muligheden for at kvalitetssikre data.   

Ved kvalitetssikringen korrigerer kommunerne data, så det sikres, at statistikken kun udarbejdes på 
baggrund af sager, hvor der reelt er foretaget en afgørelse med udgangspunkt i § 11, § 12 og § 16 
samt at alle afgjorte sager er regnet med. Herudover skal kommunen sikre sig, at alle reelle stop i 
sagsbehandlingen, der er forårsaget af ansøger, er trukket fra.

Opgørelsen over "Gennemsnit antal behandlingsdage hos kommunen" viser således den effektive 
sagsbehandlingstid forstået som det antal dage, ansøgningen har ligget hos kommunen efter 
visitationen, der maksimalt kan være 21 dage, fratrukket det antal dage over 7 dage per hændelse, 
som en ansøgning har ligget hos konsulenten/ansøger (7-dages reglen).
 
Som eksempel på 7 dages reglen kan nævnes at, hvis ansøger indsender yderligere nødvendige 
oplysninger til myndigheden 9 dage efter myndigheden har anmodet om oplysninger, vil denne 
hændelse medføre at der trækkes 2 dage fra i sagsbehandlingstiden. 

Oversigt over andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven

Der er opgjort en statistik over tilladelser givet efter § 10, og tilladelser efter reglerne i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 7 om anmeldeordninger samt revurderinger af 
husdyrbrug med miljøgodkendelser, der er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven.

Tabel 3. Opgørelse af sagsbehandlingstid for tilladelser efter §10, revurderinger samt anmeldelser. 
Sagstype Antal Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid 
§10 58 4,4 mdr.1
Revurderinger (MBL) 21 3,5 mdr. 2
Anmeldelser 586 1,2 mdr. 

Disse data er ikke registreret i it-ansøgningssystemet og baggrunden for at medtage oplysningerne i 
statistikken er ønsket om at tegne et mere dækkende billede af kommunernes samlede indsats på 
husdyrområdet. 

1 For at sikre sammenligneligheden til godkendelserne givet efter husdyrgodkendelsesloven, er der taget højde for 
visitationsperioden, samt korrigeret for den andel hvor sager skønsmæssigt ligger hos ansøger, med samme forhold mellem 
bruttotiden og sagsbehandlingstid, som gør sig gældende for miljøgodkendelserne.

2 Se note 1.
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Data hviler alene på kommunernes frivillige indberetning. 35 kommuner (svarende til 51 % af 
kommuner der har husdyrsager) har valgt at benytte sig af muligheden for at indberette disse data. 
Detaljeret kommunevis opgørelse ses i bilag 1, tabel 3.

4



12.2 Sagsbehandlingstider i 2014 for husdyrgodkendelser



Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 11, § 12 og § 16. 

Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden fratrukket den tid over 7 dage, som sagen har ligget hos ansøger. De grå 
markerede kolonner kan sammenlignes direkte fra år til år. 

Tabel 1. (Side 1/3) 2012 2013 2014
§ 11/§ 12 § 11/§ 12 § 11 og § 12 § 11 §12 § 16 § 11,§ 12

og § 16
Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.

Hele Landet 709 10,1 747 7,9 812 6,6 262 5,9 550 6,9 200 5,8 1012 6,4
Allerød 0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 0,0 1 13,1 1 13,1
Assens 5 4,7 9 7,9 2 8,6 0 0,0 2 8,6 2 8,7 4 8,7
Billund 7 3,3 13 5,6 14 4,5 6 4,2 8 4,8 4 3,2 18 4,2
Bornholm 2 22,3 2 10,1 12 5,7 2 5,7 10 5,7 4 3,4 16 5,1
Brønderslev 8 12,6 9 5,2 21 5,8 6 7,0 15 5,4 3 4,6 24 5,7
Esbjerg 23 6,4 28 7,3 25 5,8 9 5,7 16 6,0 10 7,6 35 6,4
Favrskov 20 17,6 9 6,5 8 6,5 1 8,0 7 6,2 1 3,7 9 6,2
Faxe 2 8,0 0 - 2 6,4 0 0,0 2 6,4 2 9,4 4 7,9
Fredensborg 0 - 0 - 1 2,2 1 2,2 0 0,0 0 0,0 1 2,2
Fredericia 2 14,0 0 - 3 5,5 0 0,0 3 5,5 0 0,0 3 5,5
Frederikshavn 9 3,5 11 4,3 18 4,0 9 3,9 9 4,2 0 0,0 18 4,0
Frederikssund 1 12,2 0 0 1 5,3 0 0,0 1 5,3 2 6,2 3 5,9
Faaborg-Midtfyn 10 5,8 8 5,4 8 4,2 5 4,7 3 3,3 4 2,1 12 3,5
Gribskov 0 - 0 - 1 9,7 0 0,0 1 9,7 0 0,0 1 9,7
Guldborgsund 10 16,4 9 9,9 6 6,2 2 5,8 4 6,5 2 1,3 8 5,0
Haderslev 15 18,9 22 13,4 16 4,7 2 7,2 14 4,4 1 3,5 17 4,6
Hedensted 6 5,5 15 4,3 13 5,0 8 5,0 5 4,9 3 17,6 16 7,3
Herning 42 10,5 37 5,5 52 5,4 19 4,4 33 6,0 8 3,1 60 5,1
Hillerød 0 - 2 17,7 3 3,0 2 4,5 1 0,1 2 25,1 5 11,9
Hjørring 34 6,5 15 3,7 28 4,9 8 4,4 20 5,2 1 4,3 29 4,9
Holbæk 6 16,2 2 12,5 5 10,1 0 0,0 5 10,1 1 45,9 6 16,1
Fortsættes:

Tabel 1. (Side 2/3) 2012 2013 2014
§ 11/§ 12 § 11/§ 12 § 11 og § 12 § 11 §12 § 16 § 11,§ 12



og § 16
Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.

Holstebro 26 13,1 39 9,9 43 6,0 30 6,0 13 5,9 10 4,9 53 5,8
Horsens 6 6,8 7 9,8 4 7,8 3 9,2 1 3,7 1 12,0 5 8,6
Ikast-Brande 13 6,4 15 4,1 11 4,0 6 4,8 5 3,0 9 2,9 20 3,5
Jammerbugt 15 12,5 18 8,4 11 9,9 5 6,4 6 12,8 1 5,8 12 9,5
Kalundborg 7 18,7 3 14,7 5 5,7 1 7,7 4 5,2 0 - 5 5,7
Kerteminde 2 4,4 1 5,3 1 5,4 0 - 1 5,4 4 1,9 5 2,6
Kolding 8 8,7 4 4,1 9 12,5 0 - 9 12,5 1 6,1 10 11,9
Langeland 2 21,5 3 5,6 1 5,8 1 5,8 0 - 0 - 1 5,8
Lejre 1 15,5 19 6,6 2 11,9 0 - 2 11,9 2 6,6 4 9,3
Lemvig 14 7,3 7 3,1 12 4,8 2 2,7 10 5,2 0 - 12 4,8
Lolland 2 12,3 0 - 3 15,0 1 27,0 2 9,0 3 6,9 6 10,9
Læsø 0 - 2 6,7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Mariagerfjord 21 22,0 39 12,8 22 4,9 5 4,6 17 5,0 4 6,1 26 5,1
Middelfart 6 8,9 5 3,6 7 4,3 1 2,8 6 4,5 1 0,7 8 3,8
Morsø 6 7,6 7 2,6 12 5,5 1 5,7 11 5,5 3 7,5 15 5,9
Norddjurs 11 9,3 22 6,0 23 5,5 11 4,9 12 6,0 6 2,8 29 4,9
Nordfyns 9 7,1 2 18,5 4 13,9 3 13,8 1 14,2 4 6,6 8 10,2
Nyborg 3 18,7 4 8,0 4 6,6 3 5,9 1 8,9 4 8,0 8 7,3
Næstved 2 14,7 7 13,5 7 6,6 0 - 7 6,6 3 8,8 10 7,3
Odder 2 2,6 3 5,3 1 7,9 0 - 1 7,9 0 - 1 7,9
Odense 4 19,0 1 23,1 1 8,3 1 8,3 0 - 0 - 1 8,3
Odsherred 0 - 1 8,6 1 55,7 0 - 1 55,7 0 - 1 55,7
Randers 9 12,6 10 5,9 17 6,7 6 8,8 11 5,5 2 3,4 19 6,3
Rebild 6 9,0 16 12,1 14 9,6 3 7,7 11 10,1 8 12,2 22 10,5
Ringkøbing-Skjern 26 12,3 55 7,0 53 6,3 15 4,5 38 6,9 12 4,5 65 5,9
Ringsted 1 12,0 0 - 0 - 0 - 0 - 3 5,2 3 5,2
Roskilde 1 9,4 1 2,4 1 4,7 0 - 1 4,7 0 - 1 4,7
Samsø 2 7,2 0 - 1 0,3 0 - 1 0,3 0 - 1 0,3
Fortsættes:



Tabel 1. (Side 3/3) 2012 2013 2014
§ 11/§ 12 § 11/§ 12 § 11 og § 12 § 11 §12 § 16 § 11,§ 12

og § 16
Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.

Silkeborg 6 17,9 8 10,3 12 4,8 2 2,7 10 5,2 1 4,0 13 4,7
Skanderborg 5 3,2 1 1,8 1 3,0 0 - 1 3,0 0 - 1 3,0
Skive 10 14,7 21 13,4 14 6,3 3 5,7 11 6,5 4 3,5 18 5,7
Slagelse 0 - 2 7,3 5 1,9 3 1,2 2 3,0 0 - 5 1,9
Sorø 2 5,9 3 13 3 10,2 1 9,3 2 10,7 1 6,1 4 9,2
Stevns 2 8,9 0 - 2 5,9 1 0,0 1 11,7 0 - 2 5,9
Struer 5 12,5 16 7,9 7 6,5 7 6,5 0 - 4 2,4 11 5,0
Svendborg 2 20,1 4 3,9 3 5,9 0 - 3 5,9 4 5,7 7 5,8
Syddjurs 1 15,6 6 13,3 13 18,5 8 10,4 5 31,5 4 12,0 17 17,0
Sønderborg 17 6,8 11 9,8 9 6,7 3 4,7 6 7,7 1 9,1 10 6,9
Thisted 10 10,1 10 14,6 12 24,5 1 19,4 11 24,9 4 9,1 16 20,6
Tønder 32 11,8 28 10,0 32 7,8 11 9,4 21 6,9 1 8,4 33 7,8
Varde 47 8,2 35 5,8 29 5,2 8 4,9 21 5,3 6 2,7 35 4,8
Vejen 20 9,2 26 5,3 26 3,6 9 3,1 17 3,9 7 1,9 33 3,2
Vejle 19 8,0 13 4,4 18 4,8 4 4,5 14 4,9 2 5,8 20 4,9
Vesthimmerland 26 6,3 15 6,1 28 5,9 9 5,8 19 6,0 6 5,9 34 5,9
Viborg 35 7,4 26 5,4 30 4,7 3 6,0 27 4,6 11 3,0 41 4,3
Vordingborg 3 10,3 6 2,9 5 5,8 1 0,0 4 7,3 5 3,2 10 4,5
Ærø 0 - 1 12,1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Aabenraa 40 5,3 26 8,4 32 8,4 1 10,5 31 8,4 3 6,8 35 8,3
Aalborg 14 9,5 23 10,4 19 8,7 6 10,0 13 8,1 4 6,1 23 8,3
Århus 5 8,4 7 4,7 3 3,5 3 3,5 0 - 0 - 3 3,5



Tabel 2. Oversigt over igangværende sager og sagspukkel.

Igangværende sager er sager, som fortsat er under behandling hos kommunen. Ansøgninger, der er sat i bero, samt sager returneret til ansøger med 
henblik på supplerende oplysninger i første halvår, og efterfølgende ikke er genindsendt af ansøger, tælles ikke med som igangværende. Sagspuklen 
er den del af de igangværende sager, der på opgørelsestidspunktet har haft en sagsbehandlingstid på over 9 måneder, som er den vejledende 
retningslinje.

Tabel 2 (side 1/3) 2014 2013
Antal afgjorte sager Igangværende sager Sagspukkel Sagspukkel

Hele Landet 1012 620 103 127
Allerød 1 1 1 0
Assens 4 12 0 0
Billund 18 6 0 1
Bornholm 16 9 5 8
Brønderslev 24 7 2 0
Egedal 0 1 1 0
Esbjerg 35 29 2 0
Favrskov 9 6 0 0
Faxe 4 7 0 0
Fredensborg 1 0 0 0
Fredericia 3 5 1 0
Frederikshavn 18 3 0 0
Frederikssund 3 0 0 0
Faaborg-Midtfyn 12 5 0 0
Gribskov 1 0 0 0
Guldborgsund 8 6 0 0
Haderslev 17 9 0 1
Hedensted 16 6 1 5
Herning 60 14 0 1
Hillerød 5 0 0 2
Hjørring 29 17 0 0
Fortsættes



Tabel 2 (side 2/3) 2014 2013
Antal afgjorte sager Igangværende sager Sagspukkel Sagspukkel

Holbæk 6 6 2 4
Holstebro 53 24 0 2
Horsens 5 5 0 4
Høje-Tåstrup 0 1 0 0
Ikast-Brande 20 9 1 0
Jammerbugt 12 19 6 5
Kalundborg 5 5 1 0
Kerteminde 5 1 0 0
Kolding 10 6 1 2
Langeland 1 3 0 0
Lejre 4 0 0 0
Lemvig 12 7 0 0
Lolland 6 2 0 1
Læsø 0 0 0 0
Mariagerfjord 26 10 0 1
Middelfart 8 7 0 0
Morsø 15 5 1 0
Norddjurs 29 17 1 0
Nordfyns 8 13 4 5
Nyborg 8 2 0 1
Næstved 10 1 0 1
Odder 1 1 1 1
Odense 1 2 0 0
Odsherred 1 12 9 4
Randers 19 11 0 2
Rebild 22 26 9 9
Ringkøbing-Skjern 65 37 3 3
Ringsted 3 5 0 0
Fortsættes:



Tabel 2 (side 3/3) 2014 2013
Antal afgjorte sager Igangværende sager Sagspukkel Sagspukkel

Roskilde 1 0 0 0
Samsø 1 0 0 0
Silkeborg 13 7 0 2
Skanderborg 1 4 0 0
Skive 18 10 0 3
Slagelse 5 5 4 1
Sorø 4 3 1 0
Stevns 2 1 0 0
Struer 11 10 1 0
Svendborg 7 10 0 1
Syddjurs 17 16 7 11
Sønderborg 10 2 0 1
Thisted 16 22 10 12
Tønder 33 19 4 10
Varde 35 22 1 0
Vejen 33 11 0 1
Vejle 20 21 9 1
Vesthimmerland 34 11 0 0
Viborg 41 14 0 2
Vordingborg 10 5 0 1
Ærø 0 0 0 0
Aabenraa 35 14 5 5
Aalborg 23 28 9 4
Århus 3 5 0 9



Figur 1: Figuren viser det kumulerede antal godkendelser i % der er meddelt på mindre end det angivne antal måneder. Eksempel. Ca. 80 % af 
afgørelserne er meddelt på mindre end 9 måneder i 2014.
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Tabel 3: Oversigt over effektive sagsbehandlingstider i tilladelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 10, revurderinger af husdyrbrug efter 
miljøbeskyttelsesloven samt anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1.

Tabel 3 § 10 Revurderinger Anmeldelser
(Side 1/2) Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.
Hele Landet 58 4,4 21 3,5 586 1,2

Bornholm 1 1,3 28 1,0
Brønderslev 4 3,9 22 1,0
Frederikshavn 4 0,5 4 0,6 10 0,3
Gribskov 1 2,9 0
Guldborgsund 13 0,4
Haderslev 3 3,0 10 3,3 47 1,1
Hedensted 2 1,8 2 6,1 8 3,0
Herning 2 5,0 48 1,6
Hjørring 2 0,3 24 1,5
Holstebro 4 4,9 63 1,7
Ikast-Brande 1 4,3 10 0,5
Jammerbugt 1 9,5 17 1,6
Kalundborg 1 3,4 1 3,5 8 1,4
Kerteminde 0,3 2 0,7
Langeland 8 1,5
Lolland 1 11,2 14 1,1
Læsø 2 0,3 0
Middelfart 1 0,6
Nordfyns 3 4,0 11 1,4
Odder 1 4,9 4 2,8
Odense 6 1,7
Fortsættes

1 I oversigten fremkommer den effektive sagsbehandlingstid for sager afgjort efter §10 og revurderinger, ved at fratrække visitationsperiode samt liggetid hos 
ansøger i samme størrelsesorden som for sager efter § 11, § 12 og § 16.



Tabel 3 § 10 Revurderinger Anmeldelser
(Side 2/2) Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.
Odsherred 1 23,5 2 2,2
Rebild 5 7,7 29 1,8
Silkeborg 20 1,3
Skanderborg 1 1,2 4 0,6
Slagelse 1 0,2 3 1,8
Stevns 1 0,4 2 2,1
Struer 2 4,2 11 1,4
Svendborg 6 1,4
Tønder 1 0,6 59 0,8
Vejen 6 1,4 33 0,7
Vordingborg 3 0,8
Ærø 1 4,1
Aabenraa 1 1,6 1 2,0 42 0,8
Aalborg 8 9,7 28 1,2



12.2 Sagsbehandlingstider i 2014 for husdyrgodkendelser



 logo-mim

Landmænd kan hurtigere få nye 
stalde og flere dyr

Til gavn for væksten i landbruget har 
kommunerne for andet år i træk forkortet 
ventetiden, når landmænd vil udvide. Den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu 
tæt på et halvt år, men miljøminister 
Kirsten Brosbøl håber på, at den kan 
komme endnu længere ned.

Når landmænd vil udvide med flere dyr eller lave en ny stald, får de tilladelsen langt 
hurtigere end tidligere.

Nye tal viser, at kommunerne for andet år i træk har barberet et godt stykke af 
sagsbehandlingstiden, så den nu er nede på 6,6 måneder i gennemsnit i 2014 mod 
7,9 måneder i 2013.

Det glæder miljøminister Kirsten Brosbøl, der dog håber på, at sagsbehandlingstiden 
kan komme endnu længere ned.

- En kort sagsbehandlingstid er afgørende for landbrugets muligheder for at skabe 
vækst og arbejdspladser. Samtidig er det godt for miljøet, fordi ny teknologi bliver 
indført hurtigere. Den korte sagsbehandlingstid er resultatet af en målrettet indsats, 
hvor der på to år er barberet over en tredjedel af sagsbehandlingstiden. Men jeg 
håber på, at vi kan nå endnu længere ned, og derfor vil jeg sammen med 
kommunerne også have fokus på dette område fremover, siger miljøminister Kirsten 
Brosbøl.

Landmænd skal behandles godt

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for husdyrsager var i 2012 på 10,1 måneder. 
Den faldt i 2013 til 7,9 måneder og er i den nye 2014-statistik faldet yderligere til 
6,6 måneder.

http://mim.dk/media/mim/2226516/mim-logo.png


Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, glæder sig over udviklingen 
og hæfter sig ved, at landmændene skal føle sig godt behandlet.

- For kommunerne handler det om at yde den bedst mulige service til de lokale 
landbrug. Vi har vist, at vi kan levere store forbedringer på kort tid, og mange 
kommuner har gjort en kæmpe indsats for at rydde op i sagsbunkerne. Det fortjener 
stor ros. Og det er nogle erfaringer, som vi nu i kommunerne bruger på andre 
områder, hvor vi også er meget optaget af at levere god service til borgere og 
virksomheder, siger Jørn Pedersen.

De nye tal findes i statistikken ”Sagsbehandlingstider for husdyrsager 2014” fra 
Miljøstyrelsen, som kan findes på mst.dk. Den viser også, at sagspuklen i 
kommunerne - dvs. sager med sagsbehandlingstid over 9 måneder - er faldet fra 
235 i 2011 til 103 i 2014.

 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail: mthor@mim.dk

Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen, tlf. 4061 3393, e-mail: hapol@mst.dk

Pressechef Søren Kudahl, KL, tlf. 3370 3788, e-mail: skd@kl.dk

Kontorchef Marie Louise Madsen, KL, tlf. 3370 3108 e-mail: mlm@kl.dk

Læs pressemeddelelsen på hjemmesiden: 
http://mim.dk/nyheder/2015/maj/landmaend-kan-hurtigere-faa-nye-stalde-og-flere-
dyr

BEMÆRK: Du kan ikke svare på denne mail!

Nyheder fra Miljøministeriet kan til-/afmeldes på følgende link: 
http://mim.dk/nyheder/

mailto:jefed@mim.dk
mailto:hapol@mst.dk
mailto:skd@kl.dk
http://mim.dk/nyheder/


13.1 KL’s høringsvar vedr. ændring af flexboligordningen



Den 29. april 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-02507 

Dok.ID: 2015230 
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Direkte 3370 3483 
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Side 1/2 

 

NOTAT  

KL høringssvar – forslag til lovændringer 
vedr. benyttelse af helårsboliger til fritids-
formål 

 

Sekretariatet vil gerne kvittere for modtagelsen af forslag til lov om ændring 

af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning.  

 

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens vækstpakke fra sommeren 

2014. Samtidig indeholder lovforslaget en række ændringer som kommu-

nerne løbende har efterspurgt, hvilket sekretariatet gerne vil kvittere for.  

 

Det gælder særligt ændringer ift. at flexboliger i landzone fritages fra plan-

lovens krav om landzonetilladelse i forbindelse med genoptagelse af helårs-

anvendelsen.  

 

Ligeledes gælder det kommunernes mulighed for at meddele en tilladelse, 

som giver mulighed for frit at veksle mellem helårs- og fritidsanvendelse, 

uafhængigt af et eventuelt ejerskifte.  

 

Hensynet til større klarhed om boligejerenes lånemuligheder er også et posi-

tivt tiltag, der kan bidrage til ordningens succes.  

  

Endelig er sekretariatet tilfredse med, at der med lovændringerne lægges op 

til, at kommunerne fortsat har en stor indflydelse på hvor meget og hvor-

dan ordningen skal anvendes i den enkelte kommune, herunder også inden-

for delområder i kommunen. Dette giver gode muligheder for målrettede 

indsatser i områder med stor befolkningstilbagegang og baseret på lokale 

beslutningsprocesser. 

 



  2 

Med lovforslaget kan kommunerne også vælge at tildele flexboligtilladelser i 

byerne – eksempelvis ved byomdannelse af havneområder. Da lovforslaget 

primært retter sig mod landzonen og fordi der kan være andre dynamikker i 

spil i byområder, herunder hensynet til de boligsociale indsatser, foreslås det 

at den varslede evaluering af ordningen efter 2 år har særskilt fokus på om-

fanget af og konsekvenser for ordningens anvendelse i byerne.  

 

Med de nye muligheder bliver lovgivningen også væsentlig mere kompleks. 

Fx kan kommunerne via flekstilladelsen regulere fremtidige byggemulighe-

der og andre væsentlige vilkår, der gælder for den enkelte bolig. En enkelt 

uklarhed eller fodfejl fra kommunens side i tildelingen af tilladelsen, kan 

således få væsentlige konsekvenser for ejerens rettigheder ift . boligens fleks-

status. 

 

Sekretariatet vil meget gerne bidrage aktivt til at kommunerne klædes godt 

på ift. at administrere de nye muligheder på måder, der er både klare og 

juridisk holdbare.  

 

Dette forudsætter dog en grundig vejledning fra ministeriets side, der uddy-

ber teksten i både lovforslaget og bemærkningerne, således at de retlige 

rammer og muligheder står fuldstændig klare.  

 

Det er ligeledes særdeles vigtigt, at vejledningen udsendes hurtigst muligt i 

forlængelse af lovforslagets vedtagelse.  

 

Der tages forbehold for KL’s politiske behandling af ændringsforslagene. 

 

Med venlig hilsen 

 

Berit Mathiesen 

Chefkonsulent 

KL’s kontor for teknik- og miljø 

 

 

 



14.3 Lovforslag om ændrede lønvilkår for chauffører



Den 13. april 2015 

 

Sags ID: SAG-2014-03005 

Dok.ID: 2006060 
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Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1/1 

 

Høringssvar lov om taxikørsel mv april2015 lov om 

ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov 

om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, 

udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)  

KL takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af 

lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og 

arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets 

kompetence)   

 

Da lovslaget giver kommunerne flere opgaver, og evt. øgede omkostninger, 

(vi skal bl.a. foretage flere høringer), vil vi gerne have lovforslaget i 

økonomisk høring. 

 

KL er generelt positivt indstillet overfor forslaget. Det findes bl.a. positivt,  

at en kommune ifølge forslaget kan høre overenskomstnævnet om hvorvidt 

§ 5, stk. 5 er overholdt, og at kommunerne bl.a. på denne baggrund får 

bedre mulighed for at skaffe oplysninger til baggrund for en 

afgørelse/påbud. 

 

KL bemærker, at der på taxiområdet ikke sker de store forandringer som 

følge af forslaget, i og med at lovhjemlen vedr. at overenskomsterne skal 

følge de toneangivende overenskomster kommer til at gælde på alle de 

andre kørselsområder og ikke på taxi-tilladelsesområdet. 

 

På grund af den korte høringsfrist tages forbehold for den efterfølgende 

politiske behandling af sagen. Denne ventes at finde sted den 27. april 2015. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Rosenhagen 
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