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Godkendelse af referat

R E F E R AT 2 0 1 5

TEKNIKERKONTAKTUDVALG
ET
Dato:
Sted:

19-06-2015 09:30
S-02

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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Direktør for Miljø og Energi Søren Gais Kjeldsen, Aalborg Kommune
Direktør Trine Holmbjerg, Fredensborg kommune
Teknisk direktør Christian Roslev, Frederikshavn kommune
Centerchef Flemming Kortsen, Slagelse kommune
Teknisk direktør Jørgen Jensen, Struer Kommune
Direktør for By, Land og Kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune
Direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune
Direktør Torben Gleesborg, Københavns Kommune
Chef for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, Aarhus Kommune
Sekretariatschef Ane Marie Clausen, KTC
Aase Nielsen, formand for TKC´s byggelov-faggruppe
Konsulent Nina Svaneberg, KL
Konsulent Camilla Rosenhagen, KL
Konsulent Susanne Lykke Jakobsen, KL
Kontorchef Marie Louise Madsen, KL
Vicekontorchef Troels G. Rasmussen, KL
Afbud
Kommunaldirektør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune
Direktør Anne Velling, Odense Kommune
Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune
Direktør Erik Jespersen, Aarhus Kommune (afløses af Claus Nickelsen)
Direktør Pernille Andersen (afløses af Torben Glesborg)
Udviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
SAG-2015-01632 kle
Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender referatet.
Beslutning

Referatet blev godkendt med bemærkning om, at der på mødet også var
enighed om at analysere taksaktionskommissionens afgørelser.
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2.

Meddelelser
Marie Louise Madsen nævnte, at det må forventes, at den nye regering vil
prioritere teknik- og miljøområdet – med en anden vægtlægning end den
afgående regering.
Søren Gais nævnte, at der er udskiftning på et par faggruppeformandsposter.
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3.

Temadrøftelser

3.1.

Temadrøftelse om sorteringsanlæg til affald
SAG-2014-06434 ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget konkret drøfter:
• Hvilke spørgsmål skal afklares forud for etablering af nye store centrale affaldssorteringsanlæg?
• Hvilke behov har kommunerne for hjælp til etablering af store centrale affaldssorteringsanlæg?
• Hvilken rolle kan og skal KL spille?
Beslutning

Udvalget besluttede, at flytte drøftelsen til næste møde.

3.2.

TKU – temadrøftelse af initiativer for byggesagsbehandlingen
SAG-2013-04589 nsv
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:
1. Hvor udfordringerne findes i det forslåede initiativ om privatisering
af den tekniske byggesagsbehandling, herunder:
• Hvordan der findes en klar rolle- og ansvarsfordeling, således at de
certificerede rådgivere får en del af det ansvar, som kommunerne har
i dag for fx bygningers sikkerhed
• Hvordan der defineres klare snitflader til den kommunale del af byggesagsbehandlingen, og at lokale prioriteter og hensyn fortsat behandles i kommunen
• Hvordan forhold vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, høj-lagre
m.m. medtænkes i den løsning, der skal etableres, så der sikres sammenhæng med den igangværende proces med at etablere de nye store
fælleskommunale beredskabsenheder.
2. Hvilke andre nye initiativer, eller udbredelse af kommunalt afprøvede
initiativer, kan bidrage til at smidiggøre sagsbehandlingen i kommunerne og sætte god service overfor borgere og erhvervsliv i højsædet
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Hvordan tværfagligt samarbejde kan styrkes, dels i forbindelse med
ansøgninger i Byg & Miljø, dels udover teknik og miljøforvaltningen
til andre parter
• Hvilken rolle KL kan spille proaktivt i fremme af de relevante initiativer, dels politisk, og dels gennem organisering af erfaringsudveksling
på området.
•

3. Hvordan kommunernes forskellige gebyrer på byggesagsbehandling
indgår givtigt i forvaltningens ressourcer, arbejde og politisk prioritering i borger og erhvervsservice? - i lyset af, at regeringen og dele af
erhvervslivet efterlyser mere gennemsigtighed og ensartethed i gebyrerne.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Snitfladeudfordringen ift. certificeringsfirmaerne skal håndteres –
ikke mindst ift. myndighedsansvar
• Dette også gælder autorisation ift. fx brandsikkerhed, måske kan det
håndteres som for el-installationer
• Der er få DUT-midler i de opgaver, der måtte overgå til firmaerne
• Regelforenkling er nødvendig, hvis området skal gøres med effektivt
og fleksibelt
• Rådgiveropgaven må følges af tilsvarende ansvar
• Et mere præcist bygningsreglement vil være nødvendigt – bl.a. ift.
brandkrav til høje bygninger
• Kommunalt ansvar og kompetencer ift. tilsyn og lovliggørelsessager
skal sikres
• Kvalitetssikring hos rådgivere er et obs-punkt
• Ledestjernen for opgavefordeling ml. kommuner og firmaer må være,
hvad er der lokalpolitisk interesse i.
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4.

Behandlingssager - Energi- og forsyningspolitik

4.1.

TMU Energipolitik – aftale med staten om kommunale bygninger
SAG-2014-07279 nsv
Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, at KL går til forhandlingerne med et
mål om at lande en frivillig aftale om energibesparelser i kommunale
bygninger under forudsætning af, at staten er med til at sikre:
1. En fornuftig kobling mellem kommunernes daglige ejendomsadministration og måling af forbrugsdata, uden formål om benchmarking på tværs af kommuner,
2. Nem og gratis adgang til forbrugsdata (el og varme,
3. Bedre muligheder for at udnytte de kommunale energimærker i
den daglige drift- og vedligeholdelse,
4. Bedre rammebetingelser for energibesparelser i kommunale bygninger, bedre muligheder for opsætning af solceller på kommunale bygninger,
5. Et videnscenter for kommunal ejendomsadministration, som kan
understøtte effektiv ejendomsdrift, som også er med i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Kommunerne har meget forskellige udgangspunkter
• Det også er relevant at se på vandforbruget ved benchmark
• Benchmark ikke må blive på rigide eller irelevante data.

4.2.

Strategi for affaldsforebyggelse i høring
SAG-2015-00989 ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunerens rolle i forbindelse med
affaldsforebyggelse.
Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag.
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5.

Behandlingssager - Planlægning og naturbeskyttelse

5.1.

Fuldt digitale lokalplaner – status på aftale samt muligt tværkommunalt samarbejde
PRJ-2012-00045 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:
 Generelle synspunkter vedr. status på en mulig aftale om fuldt digitale lokalplaner, hvor kommunerne varetager en ny og mere detaljeret indberetning for alle nye lokalplaner,
 Hvorvidt udvalget vurdere at der er interesse for og perspektiverne i et nyt fælleskommunalt samarbejde omkring udvikling og
indkøb af it-systemer.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Der har været meget snak om denne sag gennem årene – og at det vil
være relevant at få en løsning
• Det ikke var begejstret for en standardmodel – dertil er kommunerne
for forskellige fysisk.
Marie Louise Madsen nævnte, at KL arbejdede på at sondre ml. nye og
gamle planer, hvilket der i udvalget var anerkendelse af.

5.2.

Kommunale input til ny VVM-lovgivning
SAG-2013-00633 CRO
Indstilling

Det indstilles, at udvalget bakker op om, at sekretariatet arbejder for at
påvirke den danske implementering så:
 Kommunerne fortsat er med i den indledende dialog, og får afsat tid til dette.
 At projektets miljøpåvirkning prioriteres via scoping af VVMundersøgelsen.
 At der ikke i lovændringen opstilles en række nye formelle procedurekrav, som begrænser det lokale selvstyre.
 At VVM-samarbejde mellem kommuner understøttes, men at
samarbejde sker på frivillig basis.
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At der i forbindelse med implementeringen udvikles et nyt formelt samarbejde ( fx en slags rejsehold), som også kan medvirke
til sparring med/opkvalificering af de kommunale medarbejdere.

Beslutning

KL ved Camilla Rosenhagen orienterede om, at der ikke er kommet en
endelig afrapportering, men at VVM formentlig indarbejdes i miljøvurderingsloven i stedet for i planloven.
Udvalget pointerede, at:
• Der er fordele ved at det gennerelle er knyttet til planloven
• Søjleimplementeringen af VVM i og ved staten bør håndteres
• Det ikke er elevant med et statsligt rejsehold, med snarere et øget
samarbejde ml. kommuner eller med rådgivere.

5.3.

KL politik vedr. planlægning i det åbne land
SAG-2014-06710 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter om den nuværende KL-politik vedr.
kommunale planlægningsmuligheder i det åbne land bør suppleres og/eller nuanceres.
Beslutning

Søren Gais Kjeldsen holdt et kort oplæg om en tilsvarende landbrugsinddeling foreslået i KTC´s magasin Teknik og Miljø. Den er bygget op om
en 4-feltet matrix af hhv. intensiv/ekstensiv og areal/bygning.
Udvalget pointerede, at:
• Det tilsluttede sig det beskrevne forslag – med en bemærkning om, at
der kunne være behov for en fjerde klassifikation ift. energi og transport.

5.4.

National fond til kystsikring
SAG-2013-00322 npj
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter KL´forslag om
• at der dannes en national fond, der skal forebygge skade ved oversvømmelser fra havet, og
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at en kommunal kystplanlægning gøres obligatorisk for alle kystkommuner, og
• at prioriteringerne i risikostyringsplanerne danner grundlag for udlodning af tilskud fra den nationale fond.
•

Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Forslaget er en god idé
• Særligt i byområder (fx i København) skal kommunerne kunne forpligte grundejere til at medfinansiere, så det ikke ender som en national venteliste á la konceptet for jordforurening
• Kombinationen til stigende grundvandsspejl (fx i Århus) bør håndteres
• Omfang og behov bør afdækkes
• Der er uklar arbejdsdeling ml. statslige myndigheder
• Der bør ske regelforenkling ift. digeetablering
• KL måske bør adskille klimatilpasning og kystsikring ift. nuværende
interessevaretagelse, dvs. på kort sigt – for at få fokus på kystsikring.

5.5.

Naturplan Danmark og naturråd
SAG-2014-06638 trr
Indstilling

Det indstilles, at TKU drøfter flg. pejlemærker for lovudmøntningen:
• At inddelingen af landet i naturråd både tager højde for organisatoriske og naturgeografiske
• At antallet og opdelingen af naturråd i videst muligt omfang følger
kommunale interesser. Enten ved at kommunerne selv foretager inddelingen, eller ved at de med bekendtgørelseshøringen får reel mulighed for at ændre på det statslige udkast.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Det er vigtigt at komme hurtigt i gang – processen ift. de kommende
kommuneplaner er i gang
• Det er vigtigt at fastholde at kommuneplanen vedtages politisk – og
dialogen om den varetages af politikerne.

5.6.

Høring: Grundvand i vandområdeplan 2015-2021
SAG-2015-00266 npj
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Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter, om høringssvaret skal fokusere på de
emner, der er nævnt i sagsfremstillingen.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Den kommende indvinding er truet i og med at der ikke tages højde
for den
• Der har været uklarhed i en periode om hvem der laver kortlægningen – og nu har staten opgaven ifølge dem selv
• Naturstyrelsens metode ift. vandløb er underlig og uforståelig
• Prioriteringen af grundvandet og interaktion ml. grundvand over
overfladevand skal fastholdes.
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6.

Behandlingssager - Miljøpolitik

6.1.

Høring, ny anmeldeordning for miljøgodkendelser
SAG-2015-03026 syj
Indstilling

Det indstilles, at
• Udvalget drøfter holdninger til forhåndsdialogens status med henblik
på input til sekretariatets høringssvar
• Udvalget drøfter om og hvordan grøn omstilling skal søges fremmet i
forbindelse med høringssvaret
• Sekretariatet fortsat arbejder for at kravene til omfanget af kommunal
indberetning af miljødata reduceres
Beslutning

KL ved Susanne Jacobsen orienterede om status for sagen.
Udvalget pointerede, at:
• Grøn omstilling evt. kan være relevant at rådgive om
• Myndighedsrollen er den kommunale kerneopgave
• Snitflader ml. kommunal rådgiverrolle og myndighedsrolle bør afklares yderligere, såfremt kommunerne skal varetage en rådgiverolle
• Der skal være en tydelig snitflade, så der ikke opstår gråzoner ift. ansvar osv.

6.2.

Ønsker om styrket fokus på afvanding i vandløbsloven
SAG-2013-00783 npj
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter om og hvordan KTC kan supplere
KL´s nedenstående tiltag, der er vedtaget at TMU:
1. at KL imødegår kritikken af kommunerne ved inden udgangen af
2015 at udarbejde fakta-ark om vandløbsloven, der formidler viden om, hvordan vandløb efter gældende regler reguleres og vedligeholdes
2. at udvalget tager KL’s synspunkt i vandløbsforum til efterretning
– baseret på tidligere TMU-mandater
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3. KL fortsat arbejder for, at kommunerne får endnu flere virkemidler til rådighed, der både kan sikre afvanding og miljøhensyn – i
forlængelse af de nye virkemidler til vandplanperiode 2016-2021.
TMU vedtog i øvrigt, at KL ikke skal anbefale, at nogle vandløb skal tages ud af § 3-beskyttelsen.
Beslutning

Udvalget tog sagen til efterretning – og bemærkede, at det ift. lokalpolitikerne er meget relevant med et faktaark.

6.3.

Ny regulering af landbruget
SAG-2014-06700 KSL
Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, hvilke kommunale interesser der skal
forfølges i arbejdet med at udvikle modeller for emissionsbaseret regulering af landbruget.
Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag, men henvist til behandlingen under dagsordens punkt 5.3.

6.4.

Implementering af ny vandsektoraftale
SAG-2014-04348 syj
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter
• KL’s fokus i implementeringen af aftalen, som er på opgavefordelingen mellem kommuner og selskaber, samt på at sikre en så enkel og
gennemskuelig regulering som muligt,
• KL’s fortsatte arbejder for at fremme kommunernes styringsredskaber i forhold til vandselskaberne,
• KL’s sekretariats prioritering af sine ressourcer i implementeringsfasen på at påvirke følgende (i prioriteret rækkefølge):
1. udformningen af kommunale styringsredskaber,
2. prisloftreguleringen (ift. miljø og klima) og
3. udvikling af system til performancebenchmark,
• KL i arbejdet søger koordinering og samarbejde med KTC og
DANVA.
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Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Det ikke er tilstrækkeligt for kommunerne at håndtere dialogen med
selskaberne som en del af et årshjul
• Kommunen skal godkende investeringsplan (KL oplyste, at dette er
op ad bakke af få igennem). Det giver ikke mening kun at godkende
takster
• Lokale miljømål bør kunne sikres – hvem har grebet til at håndhæve
det overfor selskabet? – det bør forfølges i udmøntningen af aftalen
• Der bør være større kommunal bemyndigelse, dvs. gennemslag fra
kommuneplan til spildevandsplan, også i takt og tempo
• Der stadig er muligheder for at sikre størst mulig enighed med
DANVA.
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7.

Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og
byggepolitik

7.1.

Fremtidig finansiering af BBR og det nye Adresseregister
SAG-2014-07088 tkg
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunale perspektiver på sagen.
Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag.
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8.

Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik

8.1.

Rapport om mulighederne for lokalt at nedsætte hastighedsgrænserne
SAG-2014-04881 nis
Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, om KL skal bakke op om arbejdsgruppens anbefalinger om ændring af hastighedscirkuleret, således at det i
praksis bliver nemmere for kommuner at indføre en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, hvor det måtte ønskes.
Beslutning

Udvalget tilsluttede sig forslaget – men nævnte også at der er et dilemma
ift. fremkommelighed. Omvendt er det netop hastighedsbegrænsning der
kan presse den gennemgående trafik ud på de relevante omfartsveje.
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9.

Behandlingssager - Øvrige sager

9.1.

Klimatilpasning - opgavefordeling mellem vandselskab og kommune
SAG-2013-00322 npj/sy/ trr
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter om KL skal arbejde for:
• at vandselskabernes opgaver knyttet til klimatilpasning fastholdes
omkring tag- og overfladevand fra byerne,
• at forsikringsordninger knyttet til oversvømmelse medvirker til at finansiere en national fond til kystsikring,
• at konsekvenser af at inddrage vandselskaber i partsfordelinger efter
vandløbsloven undersøges, og
• 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.

Beslutning

Udvalget pointerede, at
• Forslaget er udmærket
• KL og KTC bør arbejde for at, at øremærke selskabernes frie midler
mere direkte, så de kan tilgå kommunerne til klimatilpasning
• HOFOR kan inspirere andre selskaber vedr. deres samarbejdsformer
med kommunerne
• Kommunerne fortsat mangler hjemmel overfor selskaberne til klimatilpasning.

9.2.

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020
SAG-2014-01097 sfb
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter følgende:
• Visionen om, at fremtidens kommunale service er nær og tilgængelig,
sammenhængende og effektiv med digital understøttelse.
• At digitalisering skal sikre en stærk kommunal sektor.
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At KL stiller krav til staten om at koncentrere sig om at sikre en
grundlæggende digital infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og
bredbåndsdækning i hele Danmark.
• At den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder.
• At kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fællesskab.
•

Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag, men henvist til behandlingen under dagsordens punkt 9.4.

9.3.

Fremtidens Redningsberedskab – udspil fra KL
SAG-2015-01843 ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter et potentielt kommende politisk udspil
fra KL om ”Fremtidens Redningsberedskab”. Udspillet vil have særlig
fokus på at synliggøre, at kommunal overtagelse af en række statslige opgaver vil føre til et mere effektivt og robust beredskab.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Sagsfremstillingen har mange gode fokusområder
• Der er behov for at revidere beredskabsloven

9.4.

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – MIM initiativ til Digital
Miljøforvaltning
SAG-2015-02870 ANMC
Indstilling

Det indstilles af TKU drøfter
 Projektets overordnede sigte og dets relevans for kommunernes
virkelighed: At arbejde målrettet med regelforenkling og autoritative data som forudsætning for digitalisering på miljøområdet
(”databåret digitaliseringsklar lovgivning”)
 Mulige emneområder som mulige pilotområder — i forhold til
den byrde, de belaster den kommunale sagsbehandling med.
Beslutning
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Udvalget pointerede, at:
• Forskellige offentlige, eksisterende data i højere grad bør samles i nuværende fællesoffentlige portaler
• Udledningstilladelser kunne være relevant for KL at analyse i dialog
med kommunerne.
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10.

Orienteringssager - Energi og forsyningspolitik
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11.

Orienteringssager - Planlægning og naturbeskyttelse

11.1.

Regeringens planpakke samt status på planlovsudvalget
SAG-2014-04890 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sager til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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12.

Orienteringssager – Miljøpolitik

12.1.

Status på problemstillingen med PCB i bygge- og anlægsaffald
SAG-2015-02744 hnb/ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

12.2.

Sagsbehandlingstider i 2014 for husdyrgodkendelser
SAG-2014-03140 ksl
Indstilling

Det indstilles at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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13.

Orienteringssager - Bolig-, byfornyelsesog byggepolitik

13.1.

KL’s høringsvar vedr. ændring af flexboligordningen
SAG-2015-02507 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret til efterretning.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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14.

Orienteringssager - Vej-, trafik- og transportpolitik

14.1.

Orientering vedr. forhandlingerne om økonomisk kompensation på
taxiområdet
SAG-2014-03597 cro
Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

14.2.

Forslag til nedsættelse af færgetakster
SAG-2013-00877 cro
Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

14.3.

Lovforslag om ændrede lønvilkår for chauffører
SAG-2015-01151 cro
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

SIDE | 27

Teknikerkontaktudvalget | 19-06-2015

15.

Orienteringssager - Øvrige sager

15.1.

Orientering om regeringens vækstinitiativer
SAG-2014-06850 CRO/SSM
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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16.

Eventuelt
Udvalget brain-stormede kort på, at det for kommunerne ville være relevant, hvis folketingsvalget kunne medføre en afbureaukratisering af Natur- og Miljøklagenævnet, mindre søjletænkning i de statslige styrelser og
mere synergi i rammerne for de kommunale ansvarsområder.
Mødedatoerne for 2016 er:
• Fredag den 5/2-2016
• Fredag den 8/4-2016
• Fredag den 17/6-2016
• Fredag den 19/8-2016
• Fredag den 7/10-2016
• Torsdag den 8/12-2016.
Mødedatoerne fremhæves med fremsendelse af referatet.
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17.

Lukkede sager
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1.1

Godkendelse af referat

R E F E R AT 2 0 1 5

TEKNIKERKONTAKTUDVALG
ET
Dato:
Sted:

19-06-2015 09:30
S-02

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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Direktør for Miljø og Energi Søren Gais Kjeldsen, Aalborg Kommune
Direktør Trine Holmbjerg, Fredensborg kommune
Teknisk direktør Christian Roslev, Frederikshavn kommune
Centerchef Flemming Kortsen, Slagelse kommune
Teknisk direktør Jørgen Jensen, Struer Kommune
Direktør for By, Land og Kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune
Direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune
Direktør Torben Gleesborg, Københavns Kommune
Chef for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, Aarhus Kommune
Sekretariatschef Ane Marie Clausen, KTC
Aase Nielsen, formand for TKC´s byggelov-faggruppe
Konsulent Nina Svaneberg, KL
Konsulent Camilla Rosenhagen, KL
Konsulent Susanne Lykke Jakobsen, KL
Kontorchef Marie Louise Madsen, KL
Vicekontorchef Troels G. Rasmussen, KL
Afbud
Kommunaldirektør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune
Direktør Anne Velling, Odense Kommune
Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune
Direktør Erik Jespersen, Aarhus Kommune (afløses af Claus Nickelsen)
Direktør Pernille Andersen (afløses af Torben Glesborg)
Udviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
SAG-2015-01632 kle
Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender referatet.
Beslutning

Referatet blev godkendt med bemærkning om, at der på mødet også var
enighed om at analysere taksaktionskommissionens afgørelser.
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2.

Meddelelser
Marie Louise Madsen nævnte, at det må forventes, at den nye regering vil
prioritere teknik- og miljøområdet – med en anden vægtlægning end den
afgående regering.
Søren Gais nævnte, at der er udskiftning på et par faggruppeformandsposter.
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3.

Temadrøftelser

3.1.

Temadrøftelse om sorteringsanlæg til affald
SAG-2014-06434 ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget konkret drøfter:
• Hvilke spørgsmål skal afklares forud for etablering af nye store centrale affaldssorteringsanlæg?
• Hvilke behov har kommunerne for hjælp til etablering af store centrale affaldssorteringsanlæg?
• Hvilken rolle kan og skal KL spille?
Beslutning

Udvalget besluttede, at flytte drøftelsen til næste møde.

3.2.

TKU – temadrøftelse af initiativer for byggesagsbehandlingen
SAG-2013-04589 nsv
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:
1. Hvor udfordringerne findes i det forslåede initiativ om privatisering
af den tekniske byggesagsbehandling, herunder:
• Hvordan der findes en klar rolle- og ansvarsfordeling, således at de
certificerede rådgivere får en del af det ansvar, som kommunerne har
i dag for fx bygningers sikkerhed
• Hvordan der defineres klare snitflader til den kommunale del af byggesagsbehandlingen, og at lokale prioriteter og hensyn fortsat behandles i kommunen
• Hvordan forhold vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, høj-lagre
m.m. medtænkes i den løsning, der skal etableres, så der sikres sammenhæng med den igangværende proces med at etablere de nye store
fælleskommunale beredskabsenheder.
2. Hvilke andre nye initiativer, eller udbredelse af kommunalt afprøvede
initiativer, kan bidrage til at smidiggøre sagsbehandlingen i kommunerne og sætte god service overfor borgere og erhvervsliv i højsædet
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Hvordan tværfagligt samarbejde kan styrkes, dels i forbindelse med
ansøgninger i Byg & Miljø, dels udover teknik og miljøforvaltningen
til andre parter
• Hvilken rolle KL kan spille proaktivt i fremme af de relevante initiativer, dels politisk, og dels gennem organisering af erfaringsudveksling
på området.
•

3. Hvordan kommunernes forskellige gebyrer på byggesagsbehandling
indgår givtigt i forvaltningens ressourcer, arbejde og politisk prioritering i borger og erhvervsservice? - i lyset af, at regeringen og dele af
erhvervslivet efterlyser mere gennemsigtighed og ensartethed i gebyrerne.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Snitfladeudfordringen ift. certificeringsfirmaerne skal håndteres –
ikke mindst ift. myndighedsansvar
• Dette også gælder autorisation ift. fx brandsikkerhed, måske kan det
håndteres som for el-installationer
• Der er få DUT-midler i de opgaver, der måtte overgå til firmaerne
• Regelforenkling er nødvendig, hvis området skal gøres med effektivt
og fleksibelt
• Rådgiveropgaven må følges af tilsvarende ansvar
• Et mere præcist bygningsreglement vil være nødvendigt – bl.a. ift.
brandkrav til høje bygninger
• Kommunalt ansvar og kompetencer ift. tilsyn og lovliggørelsessager
skal sikres
• Kvalitetssikring hos rådgivere er et obs-punkt
• Ledestjernen for opgavefordeling ml. kommuner og firmaer må være,
hvad er der lokalpolitisk interesse i.
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4.

Behandlingssager - Energi- og forsyningspolitik

4.1.

TMU Energipolitik – aftale med staten om kommunale bygninger
SAG-2014-07279 nsv
Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, at KL går til forhandlingerne med et
mål om at lande en frivillig aftale om energibesparelser i kommunale
bygninger under forudsætning af, at staten er med til at sikre:
1. En fornuftig kobling mellem kommunernes daglige ejendomsadministration og måling af forbrugsdata, uden formål om benchmarking på tværs af kommuner,
2. Nem og gratis adgang til forbrugsdata (el og varme,
3. Bedre muligheder for at udnytte de kommunale energimærker i
den daglige drift- og vedligeholdelse,
4. Bedre rammebetingelser for energibesparelser i kommunale bygninger, bedre muligheder for opsætning af solceller på kommunale bygninger,
5. Et videnscenter for kommunal ejendomsadministration, som kan
understøtte effektiv ejendomsdrift, som også er med i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Kommunerne har meget forskellige udgangspunkter
• Det også er relevant at se på vandforbruget ved benchmark
• Benchmark ikke må blive på rigide eller irelevante data.

4.2.

Strategi for affaldsforebyggelse i høring
SAG-2015-00989 ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunerens rolle i forbindelse med
affaldsforebyggelse.
Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag.
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5.

Behandlingssager - Planlægning og naturbeskyttelse

5.1.

Fuldt digitale lokalplaner – status på aftale samt muligt tværkommunalt samarbejde
PRJ-2012-00045 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:
 Generelle synspunkter vedr. status på en mulig aftale om fuldt digitale lokalplaner, hvor kommunerne varetager en ny og mere detaljeret indberetning for alle nye lokalplaner,
 Hvorvidt udvalget vurdere at der er interesse for og perspektiverne i et nyt fælleskommunalt samarbejde omkring udvikling og
indkøb af it-systemer.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Der har været meget snak om denne sag gennem årene – og at det vil
være relevant at få en løsning
• Det ikke var begejstret for en standardmodel – dertil er kommunerne
for forskellige fysisk.
Marie Louise Madsen nævnte, at KL arbejdede på at sondre ml. nye og
gamle planer, hvilket der i udvalget var anerkendelse af.

5.2.

Kommunale input til ny VVM-lovgivning
SAG-2013-00633 CRO
Indstilling

Det indstilles, at udvalget bakker op om, at sekretariatet arbejder for at
påvirke den danske implementering så:
 Kommunerne fortsat er med i den indledende dialog, og får afsat tid til dette.
 At projektets miljøpåvirkning prioriteres via scoping af VVMundersøgelsen.
 At der ikke i lovændringen opstilles en række nye formelle procedurekrav, som begrænser det lokale selvstyre.
 At VVM-samarbejde mellem kommuner understøttes, men at
samarbejde sker på frivillig basis.
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At der i forbindelse med implementeringen udvikles et nyt formelt samarbejde ( fx en slags rejsehold), som også kan medvirke
til sparring med/opkvalificering af de kommunale medarbejdere.

Beslutning

KL ved Camilla Rosenhagen orienterede om, at der ikke er kommet en
endelig afrapportering, men at VVM formentlig indarbejdes i miljøvurderingsloven i stedet for i planloven.
Udvalget pointerede, at:
• Der er fordele ved at det gennerelle er knyttet til planloven
• Søjleimplementeringen af VVM i og ved staten bør håndteres
• Det ikke er elevant med et statsligt rejsehold, med snarere et øget
samarbejde ml. kommuner eller med rådgivere.

5.3.

KL politik vedr. planlægning i det åbne land
SAG-2014-06710 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter om den nuværende KL-politik vedr.
kommunale planlægningsmuligheder i det åbne land bør suppleres og/eller nuanceres.
Beslutning

Søren Gais Kjeldsen holdt et kort oplæg om en tilsvarende landbrugsinddeling foreslået i KTC´s magasin Teknik og Miljø. Den er bygget op om
en 4-feltet matrix af hhv. intensiv/ekstensiv og areal/bygning.
Udvalget pointerede, at:
• Det tilsluttede sig det beskrevne forslag – med en bemærkning om, at
der kunne være behov for en fjerde klassifikation ift. energi og transport.

5.4.

National fond til kystsikring
SAG-2013-00322 npj
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter KL´forslag om
• at der dannes en national fond, der skal forebygge skade ved oversvømmelser fra havet, og
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at en kommunal kystplanlægning gøres obligatorisk for alle kystkommuner, og
• at prioriteringerne i risikostyringsplanerne danner grundlag for udlodning af tilskud fra den nationale fond.
•

Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Forslaget er en god idé
• Særligt i byområder (fx i København) skal kommunerne kunne forpligte grundejere til at medfinansiere, så det ikke ender som en national venteliste á la konceptet for jordforurening
• Kombinationen til stigende grundvandsspejl (fx i Århus) bør håndteres
• Omfang og behov bør afdækkes
• Der er uklar arbejdsdeling ml. statslige myndigheder
• Der bør ske regelforenkling ift. digeetablering
• KL måske bør adskille klimatilpasning og kystsikring ift. nuværende
interessevaretagelse, dvs. på kort sigt – for at få fokus på kystsikring.

5.5.

Naturplan Danmark og naturråd
SAG-2014-06638 trr
Indstilling

Det indstilles, at TKU drøfter flg. pejlemærker for lovudmøntningen:
• At inddelingen af landet i naturråd både tager højde for organisatoriske og naturgeografiske
• At antallet og opdelingen af naturråd i videst muligt omfang følger
kommunale interesser. Enten ved at kommunerne selv foretager inddelingen, eller ved at de med bekendtgørelseshøringen får reel mulighed for at ændre på det statslige udkast.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Det er vigtigt at komme hurtigt i gang – processen ift. de kommende
kommuneplaner er i gang
• Det er vigtigt at fastholde at kommuneplanen vedtages politisk – og
dialogen om den varetages af politikerne.

5.6.

Høring: Grundvand i vandområdeplan 2015-2021
SAG-2015-00266 npj
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Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter, om høringssvaret skal fokusere på de
emner, der er nævnt i sagsfremstillingen.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Den kommende indvinding er truet i og med at der ikke tages højde
for den
• Der har været uklarhed i en periode om hvem der laver kortlægningen – og nu har staten opgaven ifølge dem selv
• Naturstyrelsens metode ift. vandløb er underlig og uforståelig
• Prioriteringen af grundvandet og interaktion ml. grundvand over
overfladevand skal fastholdes.

SIDE | 14

Teknikerkontaktudvalget | 19-06-2015

6.

Behandlingssager - Miljøpolitik

6.1.

Høring, ny anmeldeordning for miljøgodkendelser
SAG-2015-03026 syj
Indstilling

Det indstilles, at
• Udvalget drøfter holdninger til forhåndsdialogens status med henblik
på input til sekretariatets høringssvar
• Udvalget drøfter om og hvordan grøn omstilling skal søges fremmet i
forbindelse med høringssvaret
• Sekretariatet fortsat arbejder for at kravene til omfanget af kommunal
indberetning af miljødata reduceres
Beslutning

KL ved Susanne Jacobsen orienterede om status for sagen.
Udvalget pointerede, at:
• Grøn omstilling evt. kan være relevant at rådgive om
• Myndighedsrollen er den kommunale kerneopgave
• Snitflader ml. kommunal rådgiverrolle og myndighedsrolle bør afklares yderligere, såfremt kommunerne skal varetage en rådgiverolle
• Der skal være en tydelig snitflade, så der ikke opstår gråzoner ift. ansvar osv.

6.2.

Ønsker om styrket fokus på afvanding i vandløbsloven
SAG-2013-00783 npj
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter om og hvordan KTC kan supplere
KL´s nedenstående tiltag, der er vedtaget at TMU:
1. at KL imødegår kritikken af kommunerne ved inden udgangen af
2015 at udarbejde fakta-ark om vandløbsloven, der formidler viden om, hvordan vandløb efter gældende regler reguleres og vedligeholdes
2. at udvalget tager KL’s synspunkt i vandløbsforum til efterretning
– baseret på tidligere TMU-mandater
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3. KL fortsat arbejder for, at kommunerne får endnu flere virkemidler til rådighed, der både kan sikre afvanding og miljøhensyn – i
forlængelse af de nye virkemidler til vandplanperiode 2016-2021.
TMU vedtog i øvrigt, at KL ikke skal anbefale, at nogle vandløb skal tages ud af § 3-beskyttelsen.
Beslutning

Udvalget tog sagen til efterretning – og bemærkede, at det ift. lokalpolitikerne er meget relevant med et faktaark.

6.3.

Ny regulering af landbruget
SAG-2014-06700 KSL
Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, hvilke kommunale interesser der skal
forfølges i arbejdet med at udvikle modeller for emissionsbaseret regulering af landbruget.
Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag, men henvist til behandlingen under dagsordens punkt 5.3.

6.4.

Implementering af ny vandsektoraftale
SAG-2014-04348 syj
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter
• KL’s fokus i implementeringen af aftalen, som er på opgavefordelingen mellem kommuner og selskaber, samt på at sikre en så enkel og
gennemskuelig regulering som muligt,
• KL’s fortsatte arbejder for at fremme kommunernes styringsredskaber i forhold til vandselskaberne,
• KL’s sekretariats prioritering af sine ressourcer i implementeringsfasen på at påvirke følgende (i prioriteret rækkefølge):
1. udformningen af kommunale styringsredskaber,
2. prisloftreguleringen (ift. miljø og klima) og
3. udvikling af system til performancebenchmark,
• KL i arbejdet søger koordinering og samarbejde med KTC og
DANVA.
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Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Det ikke er tilstrækkeligt for kommunerne at håndtere dialogen med
selskaberne som en del af et årshjul
• Kommunen skal godkende investeringsplan (KL oplyste, at dette er
op ad bakke af få igennem). Det giver ikke mening kun at godkende
takster
• Lokale miljømål bør kunne sikres – hvem har grebet til at håndhæve
det overfor selskabet? – det bør forfølges i udmøntningen af aftalen
• Der bør være større kommunal bemyndigelse, dvs. gennemslag fra
kommuneplan til spildevandsplan, også i takt og tempo
• Der stadig er muligheder for at sikre størst mulig enighed med
DANVA.
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7.

Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og
byggepolitik

7.1.

Fremtidig finansiering af BBR og det nye Adresseregister
SAG-2014-07088 tkg
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunale perspektiver på sagen.
Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag.
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8.

Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik

8.1.

Rapport om mulighederne for lokalt at nedsætte hastighedsgrænserne
SAG-2014-04881 nis
Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter, om KL skal bakke op om arbejdsgruppens anbefalinger om ændring af hastighedscirkuleret, således at det i
praksis bliver nemmere for kommuner at indføre en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, hvor det måtte ønskes.
Beslutning

Udvalget tilsluttede sig forslaget – men nævnte også at der er et dilemma
ift. fremkommelighed. Omvendt er det netop hastighedsbegrænsning der
kan presse den gennemgående trafik ud på de relevante omfartsveje.
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9.

Behandlingssager - Øvrige sager

9.1.

Klimatilpasning - opgavefordeling mellem vandselskab og kommune
SAG-2013-00322 npj/sy/ trr
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter om KL skal arbejde for:
• at vandselskabernes opgaver knyttet til klimatilpasning fastholdes
omkring tag- og overfladevand fra byerne,
• at forsikringsordninger knyttet til oversvømmelse medvirker til at finansiere en national fond til kystsikring,
• at konsekvenser af at inddrage vandselskaber i partsfordelinger efter
vandløbsloven undersøges, og
• 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.

Beslutning

Udvalget pointerede, at
• Forslaget er udmærket
• KL og KTC bør arbejde for at, at øremærke selskabernes frie midler
mere direkte, så de kan tilgå kommunerne til klimatilpasning
• HOFOR kan inspirere andre selskaber vedr. deres samarbejdsformer
med kommunerne
• Kommunerne fortsat mangler hjemmel overfor selskaberne til klimatilpasning.

9.2.

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020
SAG-2014-01097 sfb
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter følgende:
• Visionen om, at fremtidens kommunale service er nær og tilgængelig,
sammenhængende og effektiv med digital understøttelse.
• At digitalisering skal sikre en stærk kommunal sektor.
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At KL stiller krav til staten om at koncentrere sig om at sikre en
grundlæggende digital infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og
bredbåndsdækning i hele Danmark.
• At den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder.
• At kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fællesskab.
•

Beslutning

Udvalget havde pga. mødets mange sager ikke kommentarer til denne
sag, men henvist til behandlingen under dagsordens punkt 9.4.

9.3.

Fremtidens Redningsberedskab – udspil fra KL
SAG-2015-01843 ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter et potentielt kommende politisk udspil
fra KL om ”Fremtidens Redningsberedskab”. Udspillet vil have særlig
fokus på at synliggøre, at kommunal overtagelse af en række statslige opgaver vil føre til et mere effektivt og robust beredskab.
Beslutning

Udvalget pointerede, at:
• Sagsfremstillingen har mange gode fokusområder
• Der er behov for at revidere beredskabsloven

9.4.

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – MIM initiativ til Digital
Miljøforvaltning
SAG-2015-02870 ANMC
Indstilling

Det indstilles af TKU drøfter
 Projektets overordnede sigte og dets relevans for kommunernes
virkelighed: At arbejde målrettet med regelforenkling og autoritative data som forudsætning for digitalisering på miljøområdet
(”databåret digitaliseringsklar lovgivning”)
 Mulige emneområder som mulige pilotområder — i forhold til
den byrde, de belaster den kommunale sagsbehandling med.
Beslutning
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Udvalget pointerede, at:
• Forskellige offentlige, eksisterende data i højere grad bør samles i nuværende fællesoffentlige portaler
• Udledningstilladelser kunne være relevant for KL at analyse i dialog
med kommunerne.

SIDE | 22

Teknikerkontaktudvalget | 19-06-2015

10.

Orienteringssager - Energi og forsyningspolitik
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11.

Orienteringssager - Planlægning og naturbeskyttelse

11.1.

Regeringens planpakke samt status på planlovsudvalget
SAG-2014-04890 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sager til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

SIDE | 24

Teknikerkontaktudvalget | 19-06-2015

12.

Orienteringssager – Miljøpolitik

12.1.

Status på problemstillingen med PCB i bygge- og anlægsaffald
SAG-2015-02744 hnb/ach
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

12.2.

Sagsbehandlingstider i 2014 for husdyrgodkendelser
SAG-2014-03140 ksl
Indstilling

Det indstilles at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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13.

Orienteringssager - Bolig-, byfornyelsesog byggepolitik

13.1.

KL’s høringsvar vedr. ændring af flexboligordningen
SAG-2015-02507 bem
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret til efterretning.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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14.

Orienteringssager - Vej-, trafik- og transportpolitik

14.1.

Orientering vedr. forhandlingerne om økonomisk kompensation på
taxiområdet
SAG-2014-03597 cro
Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

14.2.

Forslag til nedsættelse af færgetakster
SAG-2013-00877 cro
Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.

14.3.

Lovforslag om ændrede lønvilkår for chauffører
SAG-2015-01151 cro
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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15.

Orienteringssager - Øvrige sager

15.1.

Orientering om regeringens vækstinitiativer
SAG-2014-06850 CRO/SSM
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Beslutning

Udvalget tog sagen til orientering.
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16.

Eventuelt
Udvalget brain-stormede kort på, at det for kommunerne ville være relevant, hvis folketingsvalget kunne medføre en afbureaukratisering af Natur- og Miljøklagenævnet, mindre søjletænkning i de statslige styrelser og
mere synergi i rammerne for de kommunale ansvarsområder.
Mødedatoerne for 2016 er:
• Fredag den 5/2-2016
• Fredag den 8/4-2016
• Fredag den 17/6-2016
• Fredag den 19/8-2016
• Fredag den 7/10-2016
• Torsdag den 8/12-2016.
Mødedatoerne fremhæves med fremsendelse af referatet.

SIDE | 29

Teknikerkontaktudvalget | 19-06-2015

17.

Lukkede sager
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4.1

KL’s interessevaretagelse ift. EU’s affaldslovgivning

POLITISK DREJEBOG

Politisk drejebog - EU's affaldslovgivning
Indledning
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 dog blev trukket tilbage i marts 2015.
Det er planen, at Kommissionen inden udgangen af 2016, vil fremsætte et
nyt forslag til revision af EU's affaldslovgivning.

Den 17. april 2015
Sags ID: SAG-2015-02304
Dok.ID: 2021358
ADN@kl.dk
Direkte 3370 3420

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

Internationalt udvalg har ved flere møder prioriteret KL’s EU-interessevaretagelse i forhold til EU’s kommende affaldslovgivning. KL’s Teknik- og
Miljøudvalg har støttet op om denne prioritering.

2300 København S
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www.kl.dk
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KL har ydet en aktiv interessevaretagelse siden 2013 med henblik på at
påvirke affaldslovgivningen, både inden og efter fremsættelsen af ”pakken
om cirkulær økonomi”, samt i forbindelse med Kommissionens
tilbagetrækning af pakken.
./.

Vedhæftede bilag viser en oversigt over interessevaretagelsesaktiviteter i
forbindelse med Kommissionens tidligere høringer og i forbindelse med
”cirkulær økonomi”-pakken.
Affaldshåndteringen er en central kerneopgave for de danske kommuner,
hvorfor KL følger processen tæt og vil søge at spille ind, hvor det er
relevant og muligt.
Politiske mål
KL’s interessevaretagelse vil fokusere på følgende politiske mål:
• KL vil arbejde for højere og langsigtede, ambitiøse mål for
genanvendelse 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 baseret
på fx miljøeffekter af de forskellige affaldsfraktioner i stedet for
ensidige, vægtbaserede mål, da der er forskel på miljøeffekten af
genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner.
• KL vil arbejde for, at lokal metodefrihed bibeholdes, da det er
afgørende for at nå højere indsamlingsmål.
• KL vil arbejde for, at det gøres nemmere for borgerne at sortere deres
affald fx ved hjælp af ”farve- og piktogramsystemer”.
•

Forventet proces og forventede politiske indsatser og
interessevaretagelse
Internationalt
udvalg
Teknik- og
Miljøudvalget
Bestyrelsen

Udvalget vil løbende blive inddraget i KL’s
interessevaretagelse i sagen. Dette kan fx være deltagelse i
politiske møder samt i pressesammenhænge.
Udvalget vil løbende blive inddraget i KL’s
interessevaretagelse.
Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen.

Kommissionen offentliggjorde i slutningen af april 2015 en ”roadmap” for
den cirkulære økonomi.
Kommissionen forklarer heri, at det forrige forslag blev trukket tilbage af to
årsager:
1) Forslaget havde entydigt fokus på affaldslovgivningen og for lidt på
produktionssiden. Kommissionen ønsker en mere cirkulær tilgang.
2) Forslaget havde en overordnet EU-tilgang, men Kommissionen
ønsker en mere national tilgang, der tager hensyn til de nationale
forskelle, niveauer og evt. implementeringsproblemer.
Det forventes, at Kommissionen inden sommeren 2015 vil foretage en
høring om den nuværende affaldslovgivning. Denne vil sekretariatet bidrage
til.
Det forventes, at Kommissionen inden udgangen af 2016 har fremsat et nyt
forslag til revision af affaldslovgivningen, hvorefter den politiske proces i
henholdsvis Europa-Parlamentet, Ministerrådet, Regionsudvalget m.v. vil
begynde.
Europa-Parlamentet vedtog en holdning om EU’s affaldslovgivning i april
2015, som i fin grad afspejlede KL’s holdning.
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Sekretariatet har udarbejdet et holdningspapir, der beskriver KL’s holdning,
politiske mål og giver eksempler på EU’s affaldslovgivning i dansk kontekst.
Dette holdningspapir vil blive brugt i interessevaretagelsen til på
overskuelig og konkret måde at forklare KL’s holdning.
KL vil være opmærksom ift. udpegelse af ordførere på Regionsudvalgets
udtalelse og afklare mulighederne for at opnå et dansk KL-ordførerskab på
sagen.
KL vil søge at skabe kontakter og interessevaretage i samarbejde med
Dansk Affaldsforening, Municipal Waste Europe og samt flere af vores
søsterorganisationer, hvis holdninger ligger meget tæt på KL’s holdning.
Interessevaretagelsen fokuserer på nationalt plan på den danske regerings
mandat i Ministerrådet, hvorfor sekretariatet har kontakt med Miljøstyrelsen
og deltager i høringer i Miljøministeriets specialudvalg for Miljø. Der vil
ligeledes være et tæt samarbejde med Dansk Affaldsforening. Derudover vil
der tages kontakt til danske folketingspolitikere og EU-parlamentarikere i
det omfang, det vurderes at ville gavne interessevaretagelsen
På europæisk plan fokuseres på nuværende tidspunkt at få sat møder op
med Kommissionen i samarbejde med CEMR samt KL’s
søsterorganisationer fra andre EU-lande.
Når Kommissionen har fremsat sit forslag vil KL arbejde for at få sine
holdninger i CEMR’s høringssvar og Regionsudvalgets udtalelse. Desuden
vil det forsøges at skabe kontakt til Europa-Parlamentets ordførere.
Sekretariatet vil desuden i samarbejde med søsterorganisationer fra andre
EU-lande arbejde hen imod udarbejdelse af et fælles holdningspapir.
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5.2

KL’s politiske drejebog om Natura 2000

Politisk Drejebog

Politisk drejebog - Natura 2000
Indledning
EU-Kommissionen har oplyst, at den iværksætter et såkaldt fitness-tjek
(Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT) af de to
naturbeskyttelsesdirektiver, fugle- og habitatsdirektiverne. Kommissionen
har i den forbindelse blandt andet udsendt et spørgeskema.

Den 7. maj 2015
Sags ID: SAG-2015-02304
Dok.ID: 2019231
JEGR@kl.dk
Direkte

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver pålægger EU's medlemslande 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 er beskyttede.
Arbejdet med direktiverne og den tilknyttede danske lovgivning er af
forholdsvis omfattende karakter i kommunerne, men en stor del af
beslutningerne af betydning for kommunerne, bliver i dag truffet af blandt
andet Naturstyrelsen.

Politiske mål:
KL’s interessevaretagelse vil fokusere på følgende politiske mål:
• KL vil arbejde for, at statens beslutningskompetence på en række af
områderne begrænses, således at kommunerne får en større
beslutningskompetence eksempelvis på skovområdet, idet mange af
beslutningerne nødvendiggør lokalkendskab, og det tillige er i
overensstemmelse med EU´s overordnede princip om nærhed, som
Kommissionen har sat særligt fokus på,
• KL vil arbejde for, at der fortsat sikres den nødvendige råderum for
lokale løsninger, således at der bibeholdes muligheder for lokale
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løsninger, og miljøhensynene fortsat sikres i nær sammenhæng med de
øvrige hensyn, som skal varetages såsom landbruget.
• KL vil arbejde for, at der sikres synergi mellem miljøhensyn og vækst,
eksempelvis ved at give mulighed for at naturpleje tillige kan forstås og
støttes som en driftsgren på linje med de øvrige driftsgrene i landbruget
og på skovområdet.

Internationalt
udvalg
Teknik- og
1)
Miljøudvalget
Bestyrelsen

Udvalget vil løbende blive inddraget i KL’s
interessevaretagelse i sagen. Dette kan fx være deltagelse i
politiske møder samt i pressesammenhænge.
Udvalget vil blive inddraget, hvor det skønnes nødvendigt.
Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen.

Forventet proces:
Formålet med tjekket er at vurdere, om de nuværende direktiver har et
indhold, som er overensstemmende med de mål og ønsker, som er
baggrunden for vedtagelsen af direktiverne. Kommissionen har i den
forbindelse særligt fokus på, hvorvidt reguleringen er tiltrækkelig relevant,
effektiv og har den rette sammenhæng med EU´s øvrige regulering. I første
omgang indeholder tjekket ikke en vurdering af, hvorvidt der er behov for
ændringer af direktiverne, men en sådan vurdering kan blive iværksat på et
senere tidspunkt, hvis det anses for nødvendigt.
Kommissionen har netop iværksat en hørings- og konsultationsperiode,
som afsluttes i slutningen af juni 2015, hvorefter kommissionen udarbejder
en rapport, som vil danne baggrunden for eventuelt yderligere tiltag.
Regionsudvalget har netop udpeget en ordfører, Roby Biwer (Luxembourg,
PES-gruppen), med henblik på udarbejdelse af en initiativudtalelse i forhold
til Natura 2000-direktiverne, og der vil være en indledende debat på ENVEmødet den 30. juni

Forventede politiske indsatser og interessevaretagelse i 2015:
KL vil udarbejde bidrag i overensstemmelse med de oven for nævnte
politiske mål til i første omgang Regionsudvalgets initiativudtalelse og i
forbindelse med Kommissionens høringsproces.
Derudover vil KL søge at skabe kontakter og interessevaretage i samarbejde
med de miljøorganisationer, som har en fælles interesse med KL, og de
2

landes kommuneforeninger og CEMR, hvis holdninger ligger meget tæt på
KL’s holdning.
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11.3

Orientering om ændret bekendtgørelse om
husstandsvindmøller

NOTAT

KL høringssvar vedr. udkast til ændret
bekendtgørelse om nettilslutning af
vindmøller og pristillæg for
vindmølleproduceret elektricitet m.m.
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende forslag til
ændring af bekendtgørelse om husstandsvindmøller.

Den 13. august 2015
Sags ID: SAG-2014-01641
Dok.ID: 2066460
CRO@kl.dk
Direkte 3370 3861
Mobil 2383 1527
Weidekampsgade 10

I bekendtgørelsen lægges der op til forhøjede støttemuligheder til
husstandsvindmøller. Det er uklart, hvorfor der er en særlig interesse for at
fremme antallet af husstandsvindmøller, fremfor de større og mere
produktive møller, som typisk står samlet i grupper, eller andre grønne
energiformer.
Med de forhøjede støttemuligheder kan der forventes en øget interesse for
opsætning af husstandsvindmøller i landskabet. En høj tæthed af
husstandsvindmøller kan påvirke landskabsrum, som er sårbare overfor
tekniske anlæg. I lighed med øvrige møller er der en konsekvensradius
omkring husstandsmøller, indenfor hvilken der ikke kan planlægges for
støjfølsom anvendelse, og mange spredte enkeltmøller vil øge disse
begrænsninger.
Udkastet bygger på en forventning om, at husstandsmøller skal nettilsluttes,
med henblik på afsætning af overskudsproduktionen. Det kan ikke
udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor et større landbrug eller
driftsenheder ikke ønsker at blive nettilsluttet, hvis de har mulighed for selv
at kunne aftage hele produktionen. Sådanne undtagelser/muligheder bør
indarbejdes i bekendtgørelsen.
Endvidere handler udkastet om opsætning af nye husstandsmøller og
ordning for skrotning af eksisterende møller. Det er uklart, hvordan
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reglerne vil være for genopstilling af en husstandsmølle, som har været i
drift i en periode, hvorefter den er nedtaget og opsat på en ny lokalitet. Det
er desuden uklart hvordan støttemulighederne er for den videre drift af en
sådan mølle.
I følgebrevet oplyses, at der vil blive foretaget en generel revision af
bekendtgørelsen for husstandsmøller i efteråret 2015. KL hilser dette
velkommen, da der i dag er noget uklarhed om reglerne, bl.a. vedr.
opsætning af husstandsmøller i tilknytning til nedslidte og forladte
bebyggelser.
Kommunerne bør sikres muligheder for at meddele afslag på sådanne
ansøgninger, hvis en møllen vil være til gene for landskab og øvrig
planmæssig udvikling af området. Det er uhensigtsmæssigt, hvis der gives
incitament til, at forladte, nedslidte boliger står hen i stedet for at blive
revet ned, primært p.g.a forretningsmulighederne i en sådan mølle.
Det er ikke tilstrækkeligt, at husstandsmøller placeres indenfor en afstand
på ca. 20 meter fra eksisterende bebyggelse, det skal også sikres, at møllerne
visuelt kan opfattes som en naturlig del af bebyggelsesenheden og
landskabet.
Det bør klargøres i bekendtgørelsen, at Energinet.dk’s støttetilsagn til et
konkret vindmølleprojekt ikke er bindende for den kommunale
sagsbehandling og ikke forpligter kommunen til at meddele tilladelse til
projektet.
KL tager forbehold for efterfølgende politisk behandling af sagen.
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