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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2015-01632 kle 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget den 19. juni 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender referatet. 

 

Sagsfremstilling 

 

./. Referatet findes i bilagsmaterialet. 
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2. Meddelelser 
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3. Temadrøftelser  

 

 

3.1. Funktionsbestemte tværkommunale samarbejder 

SAG-2015-03451 trr/nsv/anmc 

 

Baggrund 

Funktionsbestemte tværkommunale samarbejder er i stigende omfang 

vokset frem i de seneste år. Det må forudses, at forskellige behov, mere 

kompleks opgaveløsning og skærpede eksterne forventninger vil føre til 

en yderligere vækst i de kommunale samarbejder. Spørgsmålet er hvilke 

opgaver der kan vise sig relevante at løse tværkommunalt? Og hvordan 

håndteres udfordringerne i de nye samarbejder? To korte eksempler ram-

mesætter debatten. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter: 

• Muligheder og udfordringer ved de funktionsbestemte tværkommu-

nale samarbejder, 

• Hvilken rolle disse samarbejder kan spille ift. tværkommunal vækst, 

erhvervsfremme, turisme, naturforvaltning osv.?  

• Hvilke nuværende regionale eller statslige opgaver kunne løses i nye 

samarbejder?  

• Hvilke nuværende kommunale opgaver kunne løses bedre i nye sam-

arbejder? 

• Hvilken rolle KL kan og bør spille ift. nye samarbejder? 

 

Sagsfremstilling 

Funktionsbestemte tværkommunale samarbejder er i stigende omfang 

vokset frem de seneste år. Aktuelt er der fx: 

• 6 trafikselskaber - sammen med regionerne, 

• 23 vandråd – med fremadrettede perspektiver for klimatilpasning og 

måske kystsikring, 

• Cirka 20 nye beredskabsenheder, 

• Mange differentierede vejsamarbejder om drift, 

• 20-25 nye naturråd, 

• Potentielle samarbejder i energi-oplande. 

 

Samarbejderne kan have deres afsæt i ønske om fortsat lokalpolitisk sty-

ring, geografisk samarbejde, borgerinddragelse, besparelser, effektiv drift, 

synergimuligheder og komplementære partnerskaber.  
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Som optakt til en drøftelse præsenteres på mødet to forskellige fagområ-

der, hvor nye samarbejder kan være relevante. 

 

Tværkommunalt samarbejde om byggesagsbehandling  

Overordnet er der to hensyn, som kan motivere til samarbejde på tværs 

af kommunerne omkring byggesager: 

 

1) At udnytte de eksisterende ressourcer bedre – dels hvad angår kom-

petencer hos medarbejdere, dels for at imødekomme skiftende sags-

mængder. Dvs. hensynet er et ønske om stordrift og fleksibilitet.  

   

2) At der er et pres fra byggeriets parter og staten for ensartethed og 

transparens i sagsbehandlingen - som aktuelt har ført til den tidligere 

regerings initiativ til en certificeringsordning for private aktører, for 

så vidt angår den tekniske byggesagsbehandling. Staten har tidligere 

foreslået decentrale, statslige centre. 

 

Siden 2012 har Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kom-

muner haft en fælles byggesagsafdeling med medarbejdere siddende i 

hver sin kommune. Her er der erfaringer med både effektivisering og 

mindre sårbarhed. Andre kommuner har også samarbejder om enkeltsa-

ger, og på Fyn er der dialog om forskellige niveauer for samarbejde.  

 

Specifikt kan det umiddelbart give størst mening at samarbejde om de 

komplicerede byggesager. På landsplan udgør disse ca. 1/3 af byggesa-

gerne, med en overvægt i de store byer.  

 

Lokalkendskabet er afgørende i byggesagsbehandlingen – dels fordi loka-

liteten for byggeriet skal kunne tages i øjesyn af medarbejderne, dels 

fordi lokalplanerne er politisk bestemte i kommunen. Derfor har geogra-

fien betydning for, hvordan samarbejder bliver meningsfulde – på bygge-

området er der en parallel til beredskabet, som nu er samlet i cirka 20 en-

heder.  

 

Yderligere udvikling af samarbejdet på tværs kan pege på være følgende 

udfordringer: 

• Effektiviseringer som mål og motiv kan give projekterne negativ 

energi, 

• Der kan være ”lokalpatriotisk” modstand mod at afgive opgaver til 

nabokommunerne, 

• Lokal erhvervsvenlighed bliver til dels afhængig af nabokommunerne.    

 

Tværkommunalt samarbejde om it- og digitalisering 
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Øget tværkommunalt samarbejde på it- og digitaliseringsområdet er en 

konsekvens af dels monopolbruddet og dels af selve digitaliseringens na-

tur: 

  

1) Monopolbruddet stiller krav til kommunerne om selv i højere grad at 

kunne forestå – og forstå – arbejdet med kravspecificering, udbud og 

implementering af systemer og den efterfølgende driftsopgave. Det 

kræver kompetencer, som den enkelte kommune ikke nødvendigvis 

råder over i tilstrækkeligt omfang til at kunne løfte opgaverne på et 

tilfredsstillende niveau. Tværkommunalt samarbejde er en måde at 

dele ressourcer og øge kompetencerne.  

 

2) Digitalisering indebærer i sig selv en standardisering af den måde en 

række opgaver løses. En naturlig forlængelse af digitaliseringsopga-

ven er også at arbejde i fællesskab og at anvende it som katalysator 

for forandringer i organisering og opgaveløsning på tværs af faglige 

afdelinger.  

 

12 sjællandske kommuner besluttede den 20. februar 2015 at indgå i et 

forpligtende samarbejde i regi af en digitaliseringsforening med sigte på 

det potentiale, der kan ligge i at sammentænke strategiske og taktiske di-

spositioner. Kommunerne har med dannelsen af en forening i stedet for 

fx et §60-selskab vægtet behovet for at være tættere på den enkelte kom-

munes politiske ledelse. 

 

Foreningsdannelsen kombinerer forpligtelse og fleksibilitet og giver mu-

lighed for at skalere samarbejdet løbende. Organisationen er forholdsvis 

lille og tæt knyttet til de 12 kommuneres digitaliseringschefer med et for-

grenet netværk bagud i faglige afdelinger. Bemandingen af den tre mand 

store direktion går på skift, ligesom en ligelig repræsentation af de 12 

kommuner i de enkelte opgaver i regi af foreningen er essentielt for at 

fastholde forankringen i den enkelte kommune.  
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4. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

4.1. KL’s interessevaretagelse ift. EU’s affaldslovgivning 

SAG-2015-02304 adn/ach/jegr 

 

Baggrund 

KL vil ligesom de foregående år prioritere interessevaretagelse ift. EU’s 

kommende affaldslovgivning i 2015. Affaldshåndtering er en central ker-

neopgave for de danske kommuner, hvorfor KL følger sagen tæt. 

 

KL har ydet en aktiv interessevaretagelse siden 2013 med henblik på at 

påvirke affaldslovgivningen, både inden og efter fremsættelsen af pakken 

om ”cirkulær økonomi” og senest i forbindelse med Kommissionens til-

bagetrækning af pakken. 

 

./. Den politiske ”drejebog”, der er udarbejdet giver et overblik over plan-

lagte EU-interessevaretagelsesaktiviteter i 2015. Notatet giver et overblik 

over tidligere EU-interessevaretagelsesaktiviteter før og efter Kommissi-

onens fremsættelse af ’cirkulær økonomi’-pakken. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter vedhæftede politiske drejebog. 

 

Sagsfremstilling 

EU-Kommissionen meldte i 2013 ud, at den ville foretage en revision af 

EU’s nuværende affaldslovgivning. I juli 2014 fremsatte Kommissionen 

pakken om ”cirkulær økonomi”, som imidlertid blev trukket tilbage i 

marts 2015. Det er planen, at Kommissionen inden udgangen af 2016 vil 

fremsætte et nyt forslag. 

 

Sekretariatet lægger op til, at KL’s interessevaretagelse i det videre forløb 

fokuserer på følgende politiske mål: 

• KL vil arbejde for højere og langsigtede, ambitiøse mål for genanven-

delse af indsamlet affald frem til 2030. Disse skal dog være realistiske 

og give økonomisk og miljømæssig mening 

• KL vil arbejde for en fælles EU-definition på ”kommunalt affald”, 

der forenkler og forbedrer sammenligningsgrundlaget i EU 

• KL vil arbejde for at sikre relevante kvalitative indsamlingsmål base-

ret på fx miljøeffekter af de forskellige affaldsfraktioner i stedet for 
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ensidige, vægtbaserede mål, da der er forskel på miljøeffekten af gen-

anvendelse af forskellige affaldsfraktioner 

• KL vil arbejde for, at lokal metodefrihed bibeholdes, da det er afgø-

rende for at nå et højere indsamlingsmål 

• KL vil arbejde for, at det gøres nemmere for borgerne at sortere de-

res affald, fx ved hjælp af ”farve- og piktogramsystemer”. 

 

Sekretariatet har udarbejdet et holdningspapir, der, med udgangspunkt i 

de politiske mål, forklarer KL’s holdning til affaldslovgivningen. Dette 

vil blive lagt til grund i interessevaretagelsen. 

 

Interessevaretagelsen vil foregå på både nationalt og europæisk niveau og 

vil rette sig mod både Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og Re-

gionsudvalget. KL vil arbejde tæt sammen med CEMR (den europæiske 

kommunesammenslutning) samt relevante søsterorganisationer i de øv-

rige europæiske lande om interessevaretagelsen. 
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5. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

5.1. Forberedelse af TMU-mandat vedr. havvindmølleprojekter 

SAG-2014-01641 CRO 

 

Baggrund 

Muligheden for at udvikle havvindmølleområder efter ”åben-dør” mo-

dellen, min. 4 km fra kysten, til lav støtte og udenfor de udpegede hav-

vindmøllerområder, synes nu at være realistisk for entreprenører, og i 

øjeblikket undersøges 5 områder. Kommunerne er ikke blevet oriente-

rede om og inddraget i denne proces. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU drøfter og indstiller, at følgende hovedpunkter 

danner udgangspunkt for det kommende TMU-mandat om kommunal 

indflydelse ved ansøgninger om havvindmølleprojekter via åben-dør-ord-

ningen: 

• Den/de relevante kommuner skal informeres og inddrages straks ef-

ter, at en ansøgning om udvikling af et givet havområde er indkom-

met 

• Kommunen/kommunerne skal inddrages både i forhold til placering, 

opstillingsmønster, visuelle hensyn og generel/kumulativ genevirk-

ning for kommunens borgere og erhvervsliv, fx ændrede strømfor-

hold m.v. 

• Der arbejdes på, at kystkommunen/kystkommunerne opnår maksi-

mal indflydelse på ordningen, inklusiv mulighed for at vetoe et kon-

kret projekt, hvis vægtige argumenter taler for det. 

 

Sagsfremstilling 

Det er positivt, at prisen på strøm fra havvindmølleparker er på vej ned, 

og dermed bliver et mere attraktivt alternativ til opsætning på land. Dog 

kan potentielt store vindmølleparker, som kan være forholdsvis tæt på 

kysterne påvirke det visuelle miljø på kysten. 

 

”Åben-dør-proceduren”, for potentielle havvindmølleparker gør, at inve-

storer kan indgive ansøgning til Energistyrelsen om at udvikle havvind-

mølleparker uden for de statslige udpegede områder, dog minimum fire 

kilometer fra kysten og med en støtte på det allerlaveste niveau, som sva-

rer til støtten til nye møller på land.  
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Der er i øjeblikket fem steder, hvor denne mulighed undersøges. To af 

disse områder ligger i nærheden af Kalundborg, og KL’s formand Martin 

Damm har hen over sommeren udtalt sig som borgmester om disse, lige-

som Aalborgs borgmester har henvendt sig til TMUs formand om sagen.  

 

Da åben-dør-muligheden kan forventes anvendt i fremtiden, skønnes det 

relevant med et konkret KL-mandat på sagen.  

 

Staten er myndighed på havet, men Energi-, forsynings- og klimaministe-

ren har udtalt sig positivt i forhold til, at kommunerne skal have indfly-

delse på behandlingen af åben-dør-ansøgning på havvindmølleområdet. 

 

Det foreslås derfor, at sekretariatet arbejder for, at kommunerne infor-

meres og inddrages tidligt i de nærmere undersøgelser af, om og hvordan 

placering, opstillingsmønstre, kommende landanlæg osv. kan indpasses i 

den kommunale kontekst. Møllerne kan i princippet placeres mange ste-

der og på mange måder. 

 

 

5.2. KL’s politiske drejebog om Natura 2000 på EU-niveau 

SAG-2015-02554 jegr/adn/trr  

 

Baggrund 

KL fortsætter den politiske interessevaretagelse på Natura 2000 området.  

 

Arbejdet med direktiverne og den tilknyttede danske lovgivning er af 

omfattende karakter i kommunerne, hvorfor det er vigtigt, at KL fortsæt-

ter med at påvirke EU-dagsordenen på området.  

 

./. Den politiske ”drejebog”, der er udarbejdet, giver et overblik over plan-

lagte EU-interessevaretagelsesaktiviteter i 2015.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget: 

• Drøfter de politiske mål, 

• Drøfter den indsats i interessevaretagelsen, der indgår i den vedhæf-

tede politiske drejebog. 

 

Sagsfremstilling 

EU-Kommissionen har oplyst, at den iværksætter et såkaldt fitness-tjek 

(Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT) af de to na-

tur-beskyttelsesdirektiver, fugle- og habitatdirektiverne. Som første led 
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heri, har Kommissionen blandt andet igangsat en høring i form af et 

spørgeskema.  

 

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver pålægger medlemslandene at bevare en 

række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for 

EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter 

og naturtyper beskyttes. 

 

Sekretariatet lægger op til, at KL’s interessevaretagelse fokuserer på føl-

gende mål: 

• I overensstemmelse med EU’s nærhedsprincip vil KL arbejde for, at 

statens beslutningskompetence på en række af områderne begrænses, 

således at kommunerne får en større beslutningsmæssigt råderum, 

• at der fortsat sikres det nødvendige råderum for lokale løsninger,  

• at der kan skabes synergi mellem miljøhensyn og vækst. 

 

Interessevaretagelsen vil foregå på både nationalt og europæisk niveau og 

vil rette sig mod Kommissionen og Regionsudvalget. KL vil endvidere 

arbejde tæt sammen med CEMR, europæiske søsterorganisationer samt 

miljøorganisationer, som deler KL’s synspunkter.  
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6. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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7. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

 



Teknikerkontaktudvalget  | 21-08-2015 

 SIDE  |  15 

8. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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9. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

9.1. Placering af prøvesteder til afvikling af digitale køreprøver 

SAG-2014-07200 mih 

 

Baggrund 

Rigspolitiet udvikler pt. et system til afvikling af digitale teoriprøver. 

Løsningen forventes færdig ved årsskiftet. Med baggrund i den nye løs-

ning har politiet besluttet at reducere antallet af prøvesteder fra de nuvæ-

rende ca. 50 til i fremtiden 21 prøvesteder. Reduktionen i antallet af prø-

vesteder begrundes med en betydelig effektiviseringsgevinst i Rigspoli-

tiet.  

 

I et svar til Folketinget i januar 2015 sagde Justitsministeren ”ved placerin-

gen af prøvestederne bør der sikres en rimelig balance mellem borgerser -viceniveauet og 

de effektiviseringsgevinster, der er forbundet med systemet, således at der sikres en 

passende geografisk placering af prøvestederne, hvilket jeg har tilkendegivet over for 

Rigspolitiet.” 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget  

• drøfter, om KL skal anmode om en nærmere drøftelse med Rigspoli-

tiet om de hensyn og rammer, der skal lægges til grund for placerin-

gen af prøvestederne, inden der meldes noget ud, samt hvilke ønsker 

KL i den sammenhæng bør fremføre overfor Rigspolitiet 

• tilslutter sig at KL opfordrer kommunerne til, når Rigspolitiet melder 

ud, sammen går i  dialog med de respektive politikredse med eventu-

elle yderligere hensyn der lokalt kan være mht. lokalisering.  

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Justitsministeriets svar til folketinget i januar 2015 har 

KL’s sekretariat haft dialog med Rigspolitiet om, hvordan politiet hånd-

terer dette, og hvilke kriterier politiet tager i betragtning ved den endelige 

placering af prøvesteder.  

 

Rigspolitiet har tilkendegivet, at det er de enkelte politikredse, der er an-

svarlige for placeringen af prøvestederne og, at Rigspolitiet beder politi-

kredsene indgå i dialog med primært kommuner og kørelærere om hen-

sigtsmæssig placering af prøvesteder. På baggrund af denne dialog mel-

der politikredsene (der er 12 politikredse) ind til Rigspolitiet, som så vur-
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derer, om landet er fornuftigt dækket. Rigspolitiet har ligeledes tilkende-

givet, at man bl.a. vil kigge på afstande mellem prøvesteder (eller afstand 

til prøvested), mulighed for kollektiv transport mv. 

 

Rigspolitiet har ikke kunnet give nærmere oplysninger om procedurerne 

bag placering af lokale prøvesteder til digitale teoriprøver. Der henvises 

fortsat til informationer til folketinget fra januar 2015, hvoraf det frem-

går, at der forventes etableret 21 prøvelokaler fordelt med to i hver poli-

tikreds og et enkelt på Bornholm (der etableres to prøvelokaler tilsam-

men i Københavns og Vestegnens politikredse). Placeringen skal tage 

hensyn til befolkningsmæssige forhold og til tilgængelighed. Processen 

vil inddrage de lokale interessenter (kommuner og kørelærere), før den 

endelige beslutning tages af den lokale politikreds. 

 

Kommunerne har spurgt, om der ved prøveafholdelse nødvendigvis skal 

være en prøvesagkyndig til stede, eller om opsyn under prøveafholdelse 

vil kunne foretages af en person(er) med anden professionel baggrund.  

Svaret fra Rigspolitiet er, at der ikke er noget krav om at opsynspersonen 

skal have en politimæssig baggrund. Personen skal dog have en uddan-

nelse i de gældende regler for prøveafholdelse, dokumentationskrav, prø-

vetyper m.v. Endvidere gør Rigspolitiet opmærksom på, at tilsynet i 

nogle prøvetyper skal konfiskere applikantens kørekort i tilfælde af, at 

applikanten ikke består prøven. 

 

Kommunerne har også spurgt om der er specielle krav til det udstyr prø-

verne skal afvikles på. Rigspolitiet har endnu ikke færdigforhandlet kon-

trakten med leverandøren af teoriprøveløsningen og kender derfor ikke 

de tekniske krav til udstyr eller lokaler. Men de foreløbige udmeldinger 

fra Rigspolitiet er, at man formentlig vil foretrække at afvikle prøverne 

på politiets eksisterende faciliteter, i det omfang det er muligt. En anden 

placering stiller større tekniske sikkerhedskrav, både fysiske og tekniske, 

til sikring af netværk og udstyr og udgør dermed en ikke ubetydelig mer-

omkostning. 
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

10.1. Ændrede EU-regler på statsstøtteområdet 

SAG-2014-01641 CRO 

 

Baggrund 

I forbindelse med ændrede EU-regler for statsstøtte, er de danske regler 

om støtte til vedvarende energi kommet i modvind, og derfor vil de i den 

kommende tid blive efterset og evt. reviderede.  

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.  

 

Sagsfremstilling 

Det fremtidige støttesystem for vedvarende energi i Danmark skal revur-

deres og evt. ændres i lyset af Europa-Kommissionens nye retningslinjer 

for statsstøtte og den verserende sag om de danske PSO-afgifter. 

 

Kommissionens nye retningslinjer for statsstøtte på miljø- og energiom-

rådet for perioden 2014-2020 trådte i kraft den 1. juli 2014. Statsstøtte-

reglerne stiller krav om, at driftsstøtte fra 2017 skal ske ved teknologi-

neutrale udbud eller gennem et VE-certifikatmarked. Det kan give behov 

for, eller ønske om, ændring af støtten især til nye vindmøller , der etable-

res på land i Danmark.  

 

Retningslinjerne giver mulighed for undtagelse fra kravene, hvis visse 

nærmere betingelser er opfyldt. Udbud kan være teknologispecifikke, fx 

målrettet landvindmøller, hvis et udbud omfattende alle vedvarende 

energikilder vil føre til et sub-optimalt resultat, og at der ikke kan tages 

højde herfor ved tilrettelæggelsen af udbuddet.  

 

Kravet om udbud gælder ikke for vindkraftanlæg med under 6 møller el-

ler med en kapacitet på under 6 MW. For større vindkraftanlæg rummer 

statsstøttereglerne desuden visse undtagelsesmuligheder. Kravet om til-

deling af støtte gennem udbud kan fraviges, hvis medlemsstaten kan på-

vise, at kun et meget lille antal projekter eller anlæg kan være støtteberet-

tigede, eller at en udbudsprocedure vil føre til højere støtteniveauer eller 

en lav gennemførelsesrate af projekter.  
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Energistyrelsen oplyser, at det af den foreløbige sagspraksis fra Kommis-

sionen ses, at reglerne for undtagelse fra kravet om teknologineutralitet 

har været anvendt, fx i UK (hvor VE-teknologierne ikke alle skal kon-

kurrere indbyrdes, men er blevet opdelt i to puljer, dvs. delvist teknologi-

neutralt). Men der er endnu ikke eksempler på undtagelser fra kravet om 

udbud fra 2017. Kommissionen er i gang med at udvikle sagspraksis, og 

det er endnu for tidligt at vurdere, hvad der helt konkret vil blive krævet 

for at kunne gøre brug af undtagelser fra udbud. 

Sagen sendes til behandling i udvalget, når der forelægger en henvendelse 

fra statens side om problemstillingen. 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

11.1. Finansiering af vand- og naturindsatsen 

SAG-2015-02432 trr 

 

Baggrund 

Med økonomiaftalen ml. regeringen og KL for 2016 er der formelt sat 

punktum for forårets forhandlinger ml. Naturstyrelsen og KL om dele af 

vand- og naturindsatsen. Finansieringen af vand- og naturindsatsen i 

2016-2021 i medfør af de statslige Natura 2000- og vandområdeplaner 

forventes dog først afklaret i foråret 2016. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.  

 

Sagsfremstilling 

Vand- og naturindsatsens statslige ambitionsniveau skal efter gældende 

lovgivning fastlægges ultimo 2015. Staten har imidlertid ikke ønsket at 

forhandle finansieringen i 2014-2015.  

 

Den skal derfor forhandles 2015-2016 med forventet resultat i juni 2016, 

i tilknytning til økonomiaftale 2017. Da kommunerne i deres budgetlæg-

ning er afhængige af udmeldinger, forventer KL´s sekretariat at udsende 

flg. til kommunerne i budgetvejledningsskrivelse i sommeren 2015. Be-

mærk, at det i forsommeren 2015 er lykkedes at lande to økonomiske af-

taler om andre dele af den kommunale vand- og naturindsats. 

 

Gennemførelse af første generation vandplaner 2013-2015 

Rammerne for gennemførelsen af første generation af vandplanerne har 

ændret sig, så de kommunale miljøforvaltninger får merarbejde i 2015. 

Samlet set kompenseres de med 11,7 mio. kr. i 2015. Statens udspil var et 

DUT-krav på 50 mio. kr. i 2015, dvs. at hver kommune i snit skulle be-

tale ½ mio. kr. til staten. Som det ses, er det i stedet endt positivt.  

 

Midlerne gives til: 

• Gensagsbehandling af div. sager - pga. perioden med ugyldige stats-

lige vandplaner, 

• Revision af de kommunale vandhandleplaner i 2015 – pga. de forsin-

kede statslige vandplaner, 
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• Vand- og naturindsatsen generelt – som kompensation for, at staten 

ikke har kunnet levere den med ØA-13 aftalte regelforenkling. 

 

Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021  

Med ”Lov om ændring af Miljømålsloven” af 27. maj 2013 og ”Bekendt-

gørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” af 15. 

dec. 2014 fastholdes handleplanerne, dog med lidt ændret fokus. 

Kompensationen for kommunale Natura 2000-handleplaner fortsætter 

uændret. Kompensationen for perioden 2010-2015 fortsætter således 

med pl-regulering i perioden 2016-2021. 

 

Regeringens Naturplan Danmark 

Med ”Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyt-

telse” af 24. feb. 2015 skal kommunerne: 

• Planlægge for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen, 

• Facilitere interessenters bidrag til dette, i og med op til 25 tværkom-

munale naturråd, 

• Håndhæve en skærpet beskyttelse af de over 300.000 stk. beskyttede 

naturtyper i Danmark. 

 

Dele af den statslige udmøntning af loven udestår, hvorfor DUT-

forhandlingen også udestår. 

 

Vandområdeplaner og Natura 2000-planer for 2016-2021 

Staten har sendt vandområdeplaner og Natura 2000-planer for 2016-

2021 i høring med planlagt vedtagelse ultimo 2015. Den kommunale im-

plementering iværksættes umiddelbart herefter, dvs. omkring årsskiftet 

2015-2016. 

 

Da ambitionsniveauet for de kommende planer endnu ikke er fastlagt og 

i øvrigt afhængigt af en ny regerings ambitionsniveau, er der endnu ikke 

forhandlet DUT. Derfor fortsætter det samlede nuværende DUT-niveau 

på 106 mio. kr. årligt (2012-niveau) pl-reguleret i 2016. 

 

Når planerne er vedtaget og forhandlet (formentlig i foråret 2016), afkla-

res det, om kompensationen i 2016-2021 fortsætter på samme niveau el-

ler justeres. Umiddelbart er der p.t. hverken grund til at reducere eller 

forøge beløbet i den enkelte kommune. 

 

 

11.2. De åbne arealer skal fordeles bedre 

SAG-2014-05112 esg 
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Baggrund 

KL deltager i en såkaldt Collective Impact-gruppe, der nu tager initiativ 

til et jordfordelings-projekt i nogle udvalgte kommuner. Målet er at 

skabe bedre vilkår for landbrug, natur og rekreation på landet.  

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Sagsfremstilling 

De danske landbrug er blevet større og har ofte været nødt til at opkøbe 

arealer, som ligger langt fra hinanden. Byerne har bredt sig i landskabet, 

og der er bygget flere veje og jernbaner. Nye skove er skudt op, og gamle 

er blevet opsplittet eller inddraget til andre formål. Sådan har udviklingen 

i det åbne land været over en årrække, og det giver nu en række udfor-

dringer for både landbruget, vilde dyr og planter samt mulighederne for 

rekreation på landet. 

 

Derfor har Collective Impact – gruppen ”Det åbne land som dobbelt 

ressource” sat et nyt jordfordelingsprojekt i gang. Projektet skal afprøve, 

om en mere hensigtsmæssig fordeling af arealerne på landet kan opfylde 

de mange forskellige interesser og behov, der skal tilgodeses i det åbne 

land. Målet med jordfordelingen er multifunktionel, så arealerne tilsam-

men vil opfylde mere end ét formål.  

 

Det konkrete jordfordelingsprojekt støttes økonomisk af Realdania, der 

er én af de mange parter i Collective Impact gruppen. De øvrige parter i 

gruppen tæller bl.a. land- og skovbrugserhverv, grønne organisationer, 

relevante ministerier og styrelser og foreninger, der benytter det åbne 

land samt KL. 

 

Projektet skal over en fireårig periode blandt andet: 

• Gennemføre 2-4 pilotprojekter med multifunktionel jordfordeling i 

konkrete områder, 

• Forskningsmæssigt dokumentere den flersidige værdiskabelse, og 

• Udvikle en model for en landsdækkende jordfordelingsproces. 

 

Det bliver fra foråret 2016 at arbejdet rigtig går i gang i de 2 – 4 kommu-

ner, og en vigtig forudsætning herfor er, at ikke kun de berørte kommu-

ner, men også erhverv og borgere i disse kommuner går med. Det bliver 

i høj grad et involverende projekt. 
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Projektet vil dokumentere gevinsterne ved den nye type jordfordeling for 

bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative muligheder og ud-

viklingen i landdistrikterne. 

 

 

11.3. Orientering om ændret bekendtgørelse om husstandsvindmøller 

SAG-2014-01641 CRO 

 

Baggrund 

Den ændrede ansøgningsprocedure er indeholdt i lov nr. 744 af 1. juni 

2015, som træder i kraft den 1. juli 2015. Baggrunden for ændringen er, 

at Kommissionen betingede den midlertidige godkendelse af støtten til 

solceller og husstandsvindmøller af, at Danmark tilpasser den nuværende 

lovgivning til Kommissionens gældende retningslinjer for statsstøtte.  

 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Ændringen i bekendtgørelsen går primært på, at Energinet.dk fra 2016 på 

forhånd skal godkende en husstandsvindmølle inden den må sættes op 

og tilsluttes. Ansøgningsproceduren bliver således identisk med den an-

søgningsprocedure, som gælder for solcellepuljen til private husstande.  

Desuden øges tilskuddet. 

 

For at kunne ansøge om tilsagn hos Energinet.dk, skal man have indgået 

en købsaftale, der er betinget af, at man opnår tilsagn. Man kan søge om 

tilsagn hos Energinet.dk fra ultimo august 2015. 

 

I høringsbrevet anføres desuden, at styrelsen forventer at skulle revidere 

hele bekendtgørelsen i løbet af efteråret 2015. 

 

Udkastet til bekendtgørelse har bl.a. været drøftet i KL’s åben-landnet-

værk, og da der på KL’s Dialogportal desuden har været udtrykt, at der 

er uklarhed ved dele af reglerne, nævnes disse overvejelser også i hø-

ringssvaret som oplæg til den kommende revision. 

 

./.     Høringsvaret er vedlagt. 
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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15. Orienteringssager - Øvrige sager  
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16. Eventuelt  
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17. Lukkede sager  

 


