
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 
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for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat af møde i KL’s Teknikerkontaktudvalget 
den 21. august 2015 

MDR-2015-00029 skvt 

 

Baggrund 

Møde i KL’s Teknikerkontaktudvalget den 21. august 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. Transportaftale og infrastruktur 

SAG-2015-04235 cro/nis 

 

Baggrund 

De nuværende transportforlig rinder ud, og der varmes op til en ny af-

tale, en vision og et nyt DK-kort 2030. For at kommunerne også fremad-

rettet får del i muligheder og midler på transport- og infrastrukturområ-

det er det derfor væsentligt at give input til de overordnede strategiske 

sigtelinjer i disse tiltag. KL’s hidtidige input fremgår bl.a. af debatoplæg-

get fra foråret 2015 udgivet ifm projektet ”Danmark i forandring”. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter yderligere kommunale ønsker til et 

fremtidigt transportforlig. Temadrøftelsen kan tage udgangspunkt i føl-

gende spørgsmål: 

 

1. Hvilke konkrete indspil skal KL give til en vision for Danmarks ud-

vikling som transportnation, herunder tanker om et nyt DK-kort 

2030? 

2. Hvad skal KL’s svar være på DI’s erhvervsundersøgelse, der netop 

peger på infrastruktur og kollektiv transport, som det væsentligste 

punkt, som kommunerne bør gøre noget ved? Hvad sker der lokalt? 

Kan der siges noget nationalt? 

3. Hvilke konkrete behov er der i forhold til den lokale trængsel om-

kring byer, og hvilke bud på en øget mobilitet ser I? Hvordan kan by-

ernes oplande styrkes og mobiliteten her forøges, fx gennem pendler-

strategier?  

 

Sagsfremstilling 

 

Den politiske melding fra Christiansborg er lige nu, at der ikke pt. er 

penge til nye større konkrete infrastrukturprojekter, og at flere større 

projekter revurderes. Der skal igangsættes en dialog om, hvordan pen-

gene bruges bedst og giver mest nytte i forhold til at understøtte vækst 

og et Danmark i balance. 

 

Transportminister Hans Christian Schmidt og flere ordførere er begyndt 

at tale om, at vi nu skal bruge tiden på at tegne et DK-kort 2030 og have 
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en vision om at være den førende transportnation i 2025. Samtidig bebu-

der Transportministeren, at han vil afholde fem dialogmøder rundt om i 

landet for at lytte til de lokale behov og ønsker. Det første planlægges af-

holdt den 19. oktober i Padborg og det sidste i Viborg den 30. novem-

ber. 

 

Den seneste erhvervsklimamåling fra DI viste, at infrastruktur inkl. kol-

lektiv transport ligger højest på virksomhedernes ønsker til kommu-

nerne. 

 

Et tredje perspektiv er den stigende trængsel i og omkring de store og 

mellemstore byer, hvor der er drøftelser om at udarbejde pendlingsstra-

tegier for en øget mobilitet, servicering af erhvervsområder, større geo-

grafiske oplande til byerne og nedsættelse af rejsetid. 

 

Arbejdskraftens mobilitet 

I KL’s strategiarbejde på erhvervsområdet, forberedes et udspil vedr. ar-

bejdskraftens mobilitet, hvor der bl.a. arbejdes med infrastruktur som 

tema: 

  

”At infrastruktur indgår som et tema i regeringens samlede strategi for udviklingen 

uden for de største byer og i landdistrikterne. I forbindelse med udbygning af såvel det 

nationale vejnet som den kollektive trafik bør der indgå overvejelser om, hvordan in-

frastrukturen i højere grad understøtter pendling.” 

 

Behandling i KL’s Teknik og Miljøudvalg 

I den seneste skriftlige høring i KL’s Teknik og Miljøudvalg om KL’s 

standpunkter vedr. infrastruktur i, blev der efterspurgt fokus på, at det:  

• fortsat er ønskeligt, at staten afsætter midler til fremme af cyklisme, 

• er afgørende med effektiv infrastruktur i hele Danmark af hensyn til 

bosætning, erhvervsudvikling, vækst og arbejdskraftens bevægelighed,  

• er vigtigt at balancere fordelingen af infrastrukturmidlerne (natio-

nalt/lokalt, og mellem transportformer). 

 

KL fokus på indhold i en ny transportaftale 

KL har meldt ud at en ny aftale om transport og infrastruktur, bør have 

fokus på at binde Danmark tættere sammen og være til gavn for udvik-

lingen af hele det danske samfund. Hovedelementer i KL’s indsats for-

ventes at tage udgangspunkt i KL’s debatoplæg fra foråret 2015, og ar-

bejdet inden for KL-strategiprojektet ”Danmark i Forandring. Dette er 

bl.a.: 
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• Effektiv infrastruktur, som understøtter erhverv, pendling, uddan-

nelse og business regions 

• Investeringssymmetri så både tog og busbetjening får tilført midler  

• Smart mobilitet og pendlerstrategier 

• Nye kommunale muligheder, også i yderområderne. 

 

Effektiv infrastruktur 

Arbejdskraftens mobilitet er en vigtig forudsætning for at sikre vækst i 

hele landet. En mobil arbejdsstyrke er således med til at sikre, at virk-

somhederne i de forskellige egne i Danmark kan få den arbejdskraft, de 

har brug for. 

 

Det er i den forbindelse afgørende med en effektiv infrastruktur, så bor-

gerne nemt kan komme til og fra arbejde – enten via vejnettet eller via 

kollektiv trafik. I den forstand vil en mere effektiv infrastruktur ikke 

alene sikre bedre vilkår for vækst, men også understøtte spredt bosæt-

ning. Herudover er en effektiv infrastruktur væsentlig for at virksomhe-

der i hele landet får let adgang til at afsætte deres produkter på markedet. 

 

Infrastruktur kan med fordel være et tema i regeringens samlede strategi 

for udviklingen uden for de største byer og i landdistrikterne. Det frem-

går af regeringsgrundlaget, at regeringen vil foretage serviceeftersyn af 

Togfonden DK og om nødvendigt tilpasse udrulningen af Togfonden.  

 

Med Togfonden er der først og fremmest fokus på at indføre en time-

model mellem de største byer i Danmark. Serviceeftersynet af Togfon-

den kan være en anledning til at overveje de nationale prioriteringer i 

forhold til infrastruktur, så der skabes større sammenhæng mellem infra-

strukturinvesteringer og målsætningen om at skabe vækst og udvikling i 

alle dele af Danmark. 

 

KL foreslår 

• At der afsættes midler centralt til at imødegå det eksisterende efter-

slæb i investeringer i opkoblingen mellem hovedtrafikårerne og den 

lokale og regionale infrastruktur. 

 

Investeringssymmetri 

Jævnfør ovenstående bør der ved større nationale infrastrukturprojekter 

afsættes midler til opkobling og sammenhæng med den lokale og regio-

nale infrastruktur. 

 

KL foreslår 
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• At der hver gang, staten fremadrettet investerer i store hovedtrafik-

årer, reserveres fx 15 pct. af den samlede investering til projekter, der 

sikrer opkoblingen mellem hovedtrafikårerne og den kommunale og 

regionale infrastruktur i det pågældende område. 

Smart mobilitet og pendlerstrategier 

Arbejdskraftens mobilitet handler i høj grad om at skabe gode pendlings-

muligheder for borgerne. Der bør derfor udarbejdes en national pendler-

strategi, der både indeholder et investeringselement, overordnede mål-

sætninger for pendling og har fokus på at skabe bedre sammenhæng mel-

lem forskellige transportformer, så borgerne oplever smidige overgange 

fra en transportform til en anden.  

 

Mange steder i landet samler kommunerne sig i såkaldte byregioner eller 

business regions. De kan løftes, hvis trafikflowet tænkes på nye måder, 

der laves pendlerstrategier, og vi skaber sammenhæng mellem de forskel-

lige transportformer. 

 

KL foreslår 

• At kommuner, region og trafikselskab i hver region udarbejder en 

særlig fælles pendlerstrategi med fælles strategiske målsætninger, fæl-

les investeringsplan mv. 

• At der med henblik på bedre sammenhæng mellem bus- og togtrafik-

ken fastsættes nogle formelle rammer for, at kommuner og regioner 

via trafikselskaberne tidligt inddrages i en gensidig dialog med staten 

under selve tilblivelsen af statens trafikplan 

• At taksterne for at sejle med færge til øer, der ikke er brofaste, følger 

landevejsprincippet, og at der afsættes centrale midler hertil. Det in-

debærer, at færgetaksterne sidestilles med prisen for at køre tilsva-

rende strækning på landevejen. 

 

Nye kommunale muligheder 

Den lokale infrastruktur er med til at bestemme, hvor langt man kan 

rejse til sit job, og dermed også hvor mange job man kan nå fra bopælen 

inden for en rimelig transporttid. Derfor er gode offentlige transportmu-

ligheder med hyppige afgange og et veludbygget vejnet med til at øge 

mulighederne for såvel arbejdstager som arbejdsgiver og øge mobiliteten 

på tværs af kommunegrænser. Desuden skal infrastrukturen understøtte 

nem adgang til uddannelsessteder, kulturcentre, turistdestinationer mv.  

 

KL foreslår 

• At der nedsættes et ekspertudvalg, der skal undersøge, hvordan man 

kan understøtte mobilitet i de geografiske områder, der ikke er dæk-

ket af kollektiv trafik 
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• At kommunerne inddrages i udformningen af hovedelementer i en ny 

kommende transportaftale 

• At kommunerne får gode muligheder for at teste nye løsninger, som 

fx delvist selvkørende biler og andre initiativer så snart det bliver mu-

ligt. Særligt med fokus på løsninger som kan effektivisere og forbedre 

den kommunale service. 

 

 

3.2. Landbrugets strukturudvikling 

SAG-2015-04544 ksl/bem/esg 

 

Baggrund 

Leder af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Henrik Zobbe er 

senest i august 2015 fremkommet med det synspunkt, at 1700-1800 land-

brug bør gå konkurs, da de ikke er i stand til at afbetale deres gæld. Dette 

synspunkt understreger landbrugets gældskrise som peger på en intensi-

vering af den bevægelse mod stadig færre og større landbrug, som har 

været normen i efterkrigstiden. Hvis landbruget står overfor et større ryk 

i den allerede igangværende strukturændring, aktualiserer det spørgsmå-

let: Hvad skal der ske i det åbne land, hvor bosætningen og erhvervs-

strukturerne er under forandring, og hvor der er et stigende politisk pres 

for at ændre rammerne for aktiviteter i det åbne land? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvad en kraftig konsolidering i land-

brugserhvervet vil betyde for kommunernes planlægning for aktiviteter i 

det åbne land, herunder: 

 

• Hvilken udvikling i det åbne land skal kommunerne søge at arbejde 

for? 

• Hvilke forventninger vil kommunerne blive mødt med fra landbruget 

og øvrige interessenter? 

• Hvilke rammer og redskaber skal KL søge at få gennemført for at 

kommunerne kan håndtere omgivelsernes forventninger? 

• Hvilke lokale og regionale forskelle skal KL tage højde for i interesse-

varetagelsen? 

 

Sagsfremstilling 

Med regeringsskiftet er der varslet en række lovtiltag, der skal forbedre 

vilkårene for landbruget. Det er dog på ingen måde nye problematikker 

der tages fat på. KL’s sekretariat har i en længere periode været involve-

ret i en række processer, som alle har sigte på aktiviteterne i det åbne 

land, herunder 
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• I regi af Miljø- og Fødevareministeriet pågår en reform af husdyrre-

guleringen som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens 

anbefalinger om en overgang til emissionsbaseret regulering af næ-

ringsstoffer 

• Erhvervs- og vækstministeren har varslet en større revision af planlo-

ven 

• Collective Impact-styregruppen er kommet med anbefalinger til en 

forbedret jordfordeling i landbruget. 

 

 

Strukturændringerne i landbruget 

 Det er ret sikkert at de strukturelle ændringer landbruget har været igen-

nem de seneste årtier vil fortsætte med stort set uformindsket styrke. Så-

ledes fremgår det af den medfølgende analyse fra Videncentret for  

./. Landbrug (i dag SEGES), at de 200.000 landbrug der eksisterede nogen-

lunde stabilt frem til 1960 i 2012 var blevet til 40.000 og i 2022 vil nærme 

sig 30.000. 

 

 Årsagerne til den generelle kraftige tendens imod stadigt større og mere 

specialiserede landbrug er mangfoldige og komplekse. Helt overordnet er 

behovet for at styrke konkurrenceevnen en primær drivkraft bag struk-

turændringerne, og det er tankevækkende at landbrugets egen analyse pe-

ger på, at politik og lovgivning kan hhv. fremme og hæmme denne ud-

vikling, men ikke stoppe den. 

 

 En effekt af at landbrugene vil blive stadigt større og specialiserede vil 

være, at andre ejerformer end det traditionelle selveje vil blive mere 

fremherskende. Dette kan få betydning for den bosætning i det åbne 

land, som følger med landbruget og vil generelt kunne få betydning for 

de krav til infrastruktur i bred forstand, som landbrugene vil stille til sine 

omgivelser. 

 

Ny Husdyrregulering og nye muligheder i det åbne land 

Regeringen planlægger at fremsætte lovforslag i 2016, som skal imple-

mentere overgangen til en emissionsbaseret regulering (EBR) af landbru-

get, jf. Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. EBR er et op-

gør med den normbaserede regulering af næringsstoffer. Landbruget har 

store forventninger til at EBR vil kunne medføre en øget gødskning på 

de arealer der udvasker mindre næring eller udvasker til mere robuste 

vandområder, mod en mindre gødskning på de sårbare arealer. 
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Staten har endnu ikke drøftet fordelingen af gevinster og omkostninger 

ved EBR med de forskellige interessenter, så det vides reelt ikke hvilke 

modeller der overvejes. Senest har De Økonomiske Råd skrevet en kro-

nik i Jyllands-Posten hvor de foreslår en kvotebaseret fordeling af næ-

ringsstofferne.  

 

Under alle omstændigheder vil EBR betyde at nogle arealer vil blive 

mere efterspurgt til dyrkning end andre. De mindre efterspurgte arealer 

vil dermed lettere kunne overgå til andre formål, herunder styrket natur 

og/eller rekreative formål. 

 

 

Ændring af planloven 

Regeringen har varslet en ændring af planloven der må forventes at blive 

fremsat i oktober 2015. KL foreslår i kataloget Danmark i vækst og ba-

lance – 32 konkrete løsningsforslag fra foråret 2015 en række ændringer i 

planloven og de tilstødende lovgivninger.  

 

I det åbne land har KL forslået at man tager fat på en række temaer, her-

under at kommunerne gives mulighed for at foretage en mere helheds-

orienteret planlægning i det åbne land, fx at også landbrugets bygninger 

bør indgå i planlægningen. Forslaget aktualiseres i en situation, hvor 

mange af de landbrugsvirksomheder der bliver tilbage, vil ønske at kon-

centrere og rationalisere driftsbygningerne på færre, men større, områ-

der.  

 

Ligeledes har KL foreslået, at der gives en nu mulighed for at planlægge 

for en mere moderne bosætning omkring de eksisterende landsbyer gen-

nem udpegning af landsbyfornyelseszoner (tidligere kaldet omdannelses-

zoner). Også dette forslag peger fremad mod en udvikling i det åbne 

land, hvor der på sigt vil være behov for en større grad af opdeling i bo-

sætningsområder, produktionsområder (landbrug og energi) samt større 

og mere sammenhængende naturområder med større naturkvalitet.     

 

Fremtidens jordfordeling 

Fra kommunal side samarbejder vi i regi af en styregruppe for ”Det åbne 

land som dobbelt ressource” med såvel landbrugets organisationer som 

friluftslivet som de grønne om et projekt, der går på ”Fremtidens jord-

fordeling”. 

 

Ambitionen for dette projekt er at inspirere til multifunktionel jordforde-

ling i hele landet, hvor jordfordelingen fra start har til formål at tilgodese 

alle arealinteresser i et givent lokalområde. Multifunktionel jordfordeling 
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gavner på samme tid udvikling i jordbrugserhvervet ved at samle land-

brugsjordene på de bedste dyrkningsarealer og i kort afstand fra de en-

kelte landbrugsbedrifter, en rigere natur, et rigere vandmiljø, rekreative 

muligheder og attraktive landdistrikter. Det er en fremtidssikret anven-

delse af arealerne i det åbne land. 

 

Multifunktionel jordfordeling skal sikre, at de uudnyttede samfundsmæs-

sige gevinster, der gemmer sig i det åbne land, bliver indfriet. En sådan 

bæredygtig løsning varetager mange forskellige arealanvendelser på nye 

og fremsynede måder.  

 

 

 

Kampen om M2 

./. Til en yderligere kvalifikation af debatten har Teknologirådet i august 

2015 offentliggjort rapporten Kampen om m2 – prioritering af fremtidens areal-

anvendelse i Danmark. Rapporten sætter fokus på, at der ikke er ubegræn-

sede arealer i Danmark. I fremtiden kan der opstå mange former for are-

alkonflikter af en helt anden alvor end dem, vi kender i dag. Men hvis 

man vil, er der til gengæld også muligheder for helt nye former for inte-

ressante synergier.  

 

Det gøres helt klart, at det ikke er nogen enkel opgave at prioritere, plan-

lægge for og forvalte Danmarks begrænsede arealressourcer i en fremtid, 

hvor kampen om kvadratmetrene formentlig bliver stadig mere giftig. 

Rapporten er et godt vidensgrundlag i den debat, som vi kan forvente i 

det kommende efterår om liberaliseringer af planlov, miljøregler m.v.  
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4. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

4.1. KL’s arbejde med Ressourcestrategien i 2016 

SAG-2014-04167 ksl 

 

Baggrund 

Sekretariatet sigter mod at gennemføre 3-4 projekter i 2016 som en del 

af KL’s arbejde med Ressourcestrategien ”Danmark uden affald”.  

 

KL indgik i efteråret 2014 en aftale med miljøministeren om i samar-

bejde med Miljøstyrelsen at understøtte kommunernes indsats med at nå 

Ressourcestrategiens målsætning om en øget genanvendelse af hushold-

ningsaffaldet. Som en del af aftalen har sekretariatet i 2014 og 2015 ar-

bejdet med en række projekter under dette formål, og der er fortsat et 

ønske i Miljøstyrelsen om at KL også gennemfører projekter vendt mod 

kommunerne i 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke overordnede problemstillinger 

og konkrete projektemner under Ressourcestrategien, som KL bør foku-

sere på i 2016.  

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet har i 2014 og 2015 fokuseret på at gennemføre projekter, 

der understøtter ressourcestrategiens mål om øget genanvendelse, og 

som har kunnet komme størsteparten af kommunerne til gode. 

 

Projekterne har været: 

 

2014: 

• Øget udsortering af genanvendeligt affald på forbrændingsanlæg 

• Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer 

• Fremme grøn omstilling og OPP i kommunerne 

• Øget genanvendelse i den kommunale servicesektor. 

 

2015: 

• Forberedelse af fælles farve- og piktogramsystem 

• Nudging for øget genanvendelse 

• Grøn omstilling til cirkulær økonomi 

• Affaldsløsninger i sommerhusområder. 
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Til inspiration for udvalget har sekretariatet overvejet følgende emner til 

projekter, der kan gennemføres i 2016:  

 

• Intelligente affaldssystemer og anvendelse af Big Data 

• Borgerrettet kommunikation om affald som ressource 

• Borgerrettede tiltag – hvad virker? 

• Vidensopdatering for affaldsplanlæggere, kommunalpolitikere o.a. be-

slutningstagere 

• Fokus på juridiske barrierer for nye løsninger affaldshåndteringen 

• Realisering af et fælles system for visuel affaldskommunikation.  

 

 

4.2. Fælles system for visuel affaldskommunikation 

SAG-2015-00481 ach/triv 

 

Baggrund 

Projektet Forberedelse af fælles farvekode og piktogramsystem  er en del af ud-

møntningen af aftalen mellem KL og Miljøministeriet om en række ind-

satser til realisering af ressourceplanen ”Danmark uden affald”, hvor målet 

er 50% genanvendelse af borgernes affald i 2020.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter KL´s arbejde videre mod et fælles sy-

stem til visuel affaldskommunikation og kommer med input til de næste 

skridt, med fokus på proces frem mod implementering.  

 

Sagsfremstilling 

Projektet har undersøgt, hvordan der kan etableres et fælles farvekode og 

piktogramsystem på en måde, hvor den enkelte kommune fleksibelt og 

på frivillig basis kan anvende et fælles system for visuel affaldskommuni-

kation. Yderligere er muligheden for at koble en sorteringsmærkning på 

produkter/emballage blevet undersøgt. Projektet har inddraget en bred 

vifte af interessenter fra flere sektorer, herunder Coop, Ikea, Carlsberg, 

Arla og Dansk Erhverv, samt en række kommuner og affaldsselskaber, se 

bilag 1. 

./. 

Der er stor opbakning til fælles affaldskommunikation fra både kommu-

ner og virksomheder. Den bærende ide er, at borgerne møder den 

samme affaldskommunikation, hvad enten man er i Faaborg, Frederiks-

havn eller Frederiksberg på arbejde eller i det offentlige rum. Det vil 

være med til at ensrette affaldsstrømmene og give bedre kvalitet i genan-

vendelsen. I dag er der store forskelle i kommunernes visuelle kommuni- 
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./. kation, se bilag 2. 

 

Men der er også en række udfordringer ift. at etablere og implementere  

./. et fælles system. Vedlagte bilag 3 – anskueliggør disse udfordringer og 

mulige skridt på vej mod en løsning.  

 

Det er et kernepunkt, at der er metodefrihed på ordningsniveau, så der 

er plads til lokale løsninger – fx 1, 2x2 kammer, 4 kammer løsninger i 

ordningerne. Projektet handler om at kommunikere ensartet på tværs af 

de forskellige kombinationer af materiale-fraktioner i kommunerne. 

 

Principper for udformning 

Det er anbefalingen, at systemet opbygges trinvist, så der først er fokus 

på de affaldsfraktioner borgerne har i den daglige husholdning (papir, 

pap, plast, metal, organisk affald og glas), samt farligt affald, dernæst på 

de andre fraktioner, der optræder i borgernes husholdning. Senere vil sy-

stemet kunne dække alle de fraktioner, der i dag kan afleveres på gen-

brugspladserne, også affald fra virksomheder. 

 

Det er vigtigt, at alle kommuner og affaldsselskaber inddrages i den en-

delige udformning af systemet for at skabe ejerskab og sikre, at det kan 

tilpasses alles behov. 

 

Systemet skal kunne downloades som en skabelon, hvor der er visse mu-

ligheder for tilpasning til lokale forhold, men inden for en ramme, der 

sikrer genkendelighed på tværs af kommunerne. 

 

Løsningen skal omfatte fælles kampagnemateriale, som vil kunne benyt-

tes lokalt såvel som nationalt, og som ligeledes skal kunne hentes fra net-

tet. 

 

Organisering 

Der kan tænkes flere former for organisering af projektet, men dette 

aspekt er ikke undersøgt til bunds pga. projektets afgrænsninger. Der 

skal etableres en eller flere organisationer til at drive, udvikle og gøre sy-

stemet mere tilgængeligt. En oplagt form er en webbaseret løsning med 

en hjemmeside, som kommuner og evt. virksomheder kan hente syste-

met og relevant information fra. Hvordan systemet skal organiseres og 

finansieres afhænger i høj grad af, om det kun skal levere løsninger til 

kommuner/affaldsselskaber eller også til virksomheder. 
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4.3. Kommunale genbrugsbutikker 

SAG-2015-04737 ach 

 

Baggrund 

Dansk Industri har indbragt en sag for Statsforvaltningen om lovlighe-

den af drift af kommunale genbrugsbutikker i tilknytning til genbrugs-

pladser. En del kommuner har etableret butikker, og/eller har i deres af-

faldsplaner planer om at etablere genbrugsbutikker som en del af deres 

affaldsordning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter KL´s holdning om, at  

• Afvente en endelig stillingtagen, indtil statsforvaltningen har udtalt 

sig   

• Sekretariatet i mellemtiden arbejder med at afdække fremtidige mu-

lige modeller, som fx gør det muligt for socioøkonomiske virksomhe-

der at indgå i en løsning. 

 

Sagsfremstilling 

DI mener, at kommunerne handler ulovligt, når de tager indleveret affald 

og sælger dele af det videre. Det er konkurrenceforvridende og i strid 

med loven om reklamationsret, og dermed udkonkurrerer de private gen-

brugsvirksomheder, hævder DI. Henvendelsen vedrører ikke de flere 

hundrede humanitære butikker, som drives af fx Blå Kors, Røde Kors og 

Folkekirkens Nødhjælp. 

  

I henvendelsen fra DI er der nævnt tre konkrete butikker, der drives af 

Sønderborg Forsyning, affaldsselskabet Affaldsplus (Faxe, Ringsted, 

Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner samt affaldsselska-

bet AVV (Hjørring og Brønderslev kommuner). 

 

Henvendelsen fra DI vedrører imidlertid en problemstilling, som er af 

generel betydning i forhold til mulighederne for at drive genbrugsbutik-

ker i tilknytning til alle landets genbrugspladser. Det gælder problemstil-

linger ift. Kommunalfuldmagtens regler om biaktiviteter, ordningernes 

økonomi og gebyrfinansiering, butikkernes rolle ift. det private marked 

samt WEEE- direktivet (elskrot), hvor der er producentansvar og for-

pligtigelser til direkte genbrug.  

 

Dansk Affaldsforening, der har AVV og Affaldsplus som medlemmer, 

har bedt et advokatfirma om at bistå foreningen med et høringssvar til 

Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har ved brev af den 24. august 

2015 anmodet om at modtage en udtalelse inden for to måneder.  Dansk 
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Affaldsforening vil anmode om, at denne frist udsættes yderligere to må-

neder. Sønderborg Kommune, der ejer Sønderborg Forsyning forventer 

selv at svare inden for svarfristen. Sekretariatet er i dialog med både 

Dansk Affaldsforening og Sønderborg Kommune. 

 

Sekretariatet vurderer, at der skal findes modeller, der gør det muligt at 

drive kommunale genbrugsbutikker, da det har en række miljømæssige, 

sociale og økonomiske fordele for kommuner og borgere. 

 

Det affald, som borgerne frivilligt indleverer, og som videresælges via 

genbrugsbutikker, reducerer kommunens driftsudgifter og dermed udgif-

terne til affaldsordningerne. Det giver lavere affaldsgebyr til borgerne.  

 

Genbrugsbutikker kan udføre en lokal samfundsrelevant funktion for 

kommunen og hjælpe udsatte borgere til en meningsfuld tilværelse. Gen-

brugsbutikkerne i Sønderborg er fx bemandet med to fuldtidsansatte og 

10 ansatte under flexjob-ordningen. Flexjob-ordningen betyder at ca. 2 

mio. kr. ud af en lønsum på 4 mio. kr. er refusion af dagpenge/flexjob.  

 

Genbrugsbutikkerne og genbrugsbyggemarkedet har en stor PR-værdi 

som en del af kommunens affaldsordninger. Ordningen viser borgerne 

og virksomhederne, at affald er en ressource, som ikke blot skal depone-

res eller brændes, men som kan få nyt liv hos andre borgere. 

 

 

4.4. Åben-dør-ordningen for havvindmøller 

SAG-2014-01641 CRO 

 

Baggrund 

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

dellen, minimum fire km fra kysten, med lav støtte og uden for de udpe-

gede områder for havvind-møller, synes nu at være realistisk for entre-

prenører. I øjeblikket undersøges fem områder. Kommunerne de pågæl-

dende steder er ikke blevet orienteret om og inddraget i denne proces. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter KL’s synspunkter iht. at: 

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

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

met 
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• 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 mv. 

• Kommunerne kan gøre indsigelse, hvis projekterne ikke i tilstrækkelig 

grad hænger sammen med eller tager hensyn til, hvad der i øvrigt er 

af lokale forhold.  

 

Sagsfremstilling 

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

og dermed bliver et mere attraktivt alternativ til opsætning af vindmøller 

på land. Dog kan potentielt store vindmølleparker, som kan være for-

holdsvis 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. Det skal ske uden for de statsligt udpegede områder, dog 

minimum fire kilometer fra kysten og med en støtte på det allerlaveste 

niveau, som svarer til støtten til nye møller på land.  

 

Der er i øjeblikket fem steder, hvor denne mulighed undersøges. Da 

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

levant at KL formulerer en politik på området. 

 

Staten er myndighed på havet, men Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steren har udtalt sig positivt i forhold til, at kommunerne skal have ind-

flydelse på behandlingen af åben-dør-ansøgninger på havvindmølleområ-

det. 

 

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 

med bedst mulig hensyn til de lokale forhold Møllerne kan i princippet 

placeres mange steder og på mange måder.  
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5. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

5.1. Mere sammenhængende natur i det åbne land 

SAG-2015-04748 trr 

 

Baggrund 

Den største udfordring for Danmarks natur er af forskere flere gange 

blevet vurderet at være mangel på større sammenhængende naturarealer. 

Den skyldes primært, at den danske natur er geografisk fragmenteret. Se-

kundært hænger det også sammen med, at dele af det nationale beskyttel-

sesparadigme de seneste år desværre er med til at fastlåse denne frag-

mentering.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver ift. : 

• At KL´s tidligere politik ift. erstatningsnatur fastholdes og at sekreta-

riatet konkretiserer tankerne yderligere med henblik på at påvirke re-

geringens naturpolitik 

• At en eventuel lokal kommunal naturfond ikke blot skal varetages af 

kommunen, men at grønne råd og naturråd bør spille en væsentl ig 

rolle ved beslutning om projektimplementering etc.  

 

Sagsfremstilling 

Det national paradigme for naturforvaltning har succesfyldt beskyttet de 

spredte rester af forskellige naturtyper – men mangler elementer, der kan 

sikre sammenhængende natur. Såvel de grønne organisationer, landbru-

get samt lokale og nationale myndigheder har de seneste årtier ved politi-

ske forslag, planlægning og naturprojekter arbejdet på tiltag, der kan 

sikre dette.  

 

I forbindelse med de seneste års markante strukturudvikling i det åbne 

land, er det blevet åbenlyst, at udfordringerne er markante. RealDania 

har således i regi af Collective Impact som opfølgning på Natur- og 

Landbrugskommissionens anbefalinger samlet alle de største interessen-

ter om at håndtere udfordringerne i synergi med erhvervsudvikling i det 

åbne land. Gruppen påpeger, at et oplagt virkemiddel er jordfordeling. 

Der er derfor behov for at afsætte betydelig statslig finansiering til dette 

– hvilket staten dog hidtil ikke har gjort.  
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Sammenhængende natur kan imidlertid også skabes ved jordfordeling i 

mindre skala og med privat finansiering. Lovhjemlet sker det allerede. 

Hvis det af samfundsmæssige årsager er nødvendigt at sløjfe en del af et 

naturareal til fx en motorvej, er der mulighed for dette, såfremt bygherre 

bekoster etablering af et større erstatningsareal, fx 2-3 gange så stort et 

nærliggende sted. 

 

Ordingen kan imidlertid udvides. Naturstyrelsen har fx under den forrige 

regering i regi af Grønt Fremdriftsforum foreslået, at man kunne sløjfe 

mindre Natura 2000-arealer af ringe naturkvalitet mod at udvide andre 

arealer og dermed sikre flere robuste og sammenhægende arealer.  

 

KL har ligeledes for år tilbage foreslået, at der generelt blev mulighed for 

at udvide den eksisterende lovhjemlede erstatningstankegang til også at 

omfatte mindre justeringer i bosætning og erhvervsudvikling. Med KL´s 

forslag kunne lodsejere og projektejere i stedet for selv at etablere erstat-

ningsnatur betale et beløb til en lokal, kommunal naturfond. Derved vil le 

der kunne skabes endnu mere og kvalitativt bedre sammenhængende na-

tur.  

 

Dette kunne sikre såvel arealer til og finansiering af mere sammenhæn-

gende natur de relevante steder. Ordningen kendes fra Tyskland – og 

mekanismen anvendes lovhjemlet ved rejsning af vindmøller i Danmark. 

Her kan der lokalt rådes over et givent beløb til grønne tiltag, når der rej-

ses en vindmølle i nærområdet.  

 

Forslaget vil ift. naturbeskyttelse, bosætning, vækst osv. give store syner-

gigevinster. Det vil også understøtte den fremtidige strukturudvikling i 

landbruget – og den fremtidige transformation af bosætning i det åbne 

land med færre og kvalitativ bedre placerede huse. Med andre ord er det 

en minimalistisk og billig udgave af jordfordeling.  

 

Kommunernes Grønne Råd eller de nye lovhjemlede naturråd kunne 

være det fora, hvor de lokale natur- og landbrugsorganisationer i samar-

bejde med kommuner planlagde etableringen af ny natur – i lighed med 

de succesfulde vandråd. Det ville samtidigt håndtere den udfordring, at  

staten med Naturplan Danmark fra 2014 ikke har afsæt midler til projek-

ter, som naturrådene skal facilitere – i modsætning til det tre-cifrede mil-

lionbeløb, der var afsat til vandråds-projekter.  

 

Samlet set kunne naturrådenes facilitering og den private finansiering af 

erstatningsnatur supplere den eksisterende danske naturforvaltning. Der-
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med ville der både sikres mere og bedre sammenhængende natur, natur-

forvaltning i øjenhøjde med lodsejere og naturorganisationer samt syner-

gigevinster ift. bosætning og erhvervsudvikling. 

 

 

5.2. Revision af planrammerne i Hovedstadsområdet  

SAG-2014-04890 bem 

 

Baggrund 

Flere kommuner har i forbindelse med den igangværende planlovsrevi-

sion peget på, at planlægningen i hovedstaden er præget af nogle af de 

samme udfordringer som i resten af landet. Det forslås, at udfordrin-

gerne i hovedstaden undersøges nærmere med henblik på en eventuel re-

vision. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver ift.:  

• At planlægningsmuligheder og -udfordringer i Hovedstadsområdet 

undersøges i et samarbejde med de berørte kommuner,  

• At det på baggrund heraf overvejes, om planloven bør revideres også 

på dette område. 

 

Sagsfremstilling 

Flere kommuner oplever, at hovedstadsområdet har mange af de samme 

udfordringer, som er blevet beskrevet i KL’s løsningskatalog. Udfordrin-

gerne, der opstår i kombinationen af lovgivning og planer, gør det van-

skeligt at lave en fornuftig planlægning.  

 

Hovedstadskommunerne skal navigere rundt mellem grønne kiler, kystki-

ler, støjzoner og transportkorridorer, samtidig med at de oplever en vis 

efterspørgsel efter erhvervsudvikling og bosætning. 

 

Oplevelsen blandt nogle af kommunerne er, at Fingerplanens revision i 

2013 har skærpet denne problematik. 

 

Det er efter kommunernes opfattelse i mange tilfælde muligt at opnå 

samme effekt og samme mål på andre måder end ved en overregulering 

af området. Som eksempel er Fingerplanens regler for de grønne kiler 

mere restriktive end landzoneadministrationen i Planloven og skærpes 

yderligere af anden lovgivning for området.  
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På baggrund af konkrete henvendelser fra flere af særligt de sydlige ho-

vedstadskommuner foreslår sekretariatet, at KL i den igangværende dia-

log med Erhvervs- og Vækstministeriet også peger på, at udfordringerne 

i hovedstadsområdet bør undersøges nærmere.  

 

Undersøgelsen bør inddrage de berørte kommuner i området og danne 

baggrund for en konkret vurdering af, hvordan der i givet fald skal ske 

en revision af de planmæssige rammer herfor. 

 

 

5.3. Delt forvaltning i sager om beskyttede sten- og jorddiger 

SAG-2014-03812 laka 

 

Baggrund 

I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev ansvaret for beskyttede 

sten- og jorddiger delt mellem kommunerne og staten. KL og Kultursty-

relsen har i et år været i jævnlig kontakt om tolkning af opgavefordelin-

gen, men er ikke nået til enighed. 

 

I et brev til Kulturminister Bertel Haarder af 7. juli 2015, skrev KL’s for-

mand: 

KL vil også gerne i dialog om at samle myndighedsansvaret for sten- og jorddiger hos 

én myndighed. Det seneste års tid har KL været i dialog med Kulturstyrelsen om 

dette, idet opgaven siden 2007 har været uhensigtsmæssigt delt mellem styrelse og 

kommuner.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget perspektiverer KL´s henvendelse til Kulturmi-

nisteriet med henblik på at forhandle en samling af opgaven med beskyt-

tede sten- og jorddiger hos én myndighed, hvor opgaven giver synergi til 

øvrige landskabs- og tilsynsopgaver. 

 

Sagsfremstilling 

KL’s tolkning af lovgrundlaget er, at kommunerne alene er dispensati-

ons-myndighed for ansøgninger om ændringer i eksisterende diger – i 

forlængelse af styrelsens bekendtgørelser, vejledninger og praksis i perio-

den 2007-2013. Kulturstyrelsen mener omvendt, at kommunerne også 

skal besigtige digerne, kontakte og vejlede lodsejerne, samt indberette til 

Kulturstyrelsen. 

 

KL og Kulturstyrelsen er principielt enige om, at det delte ansvar er 

uhensigtsmæssigt. 
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Loven beskytter digerne; ”Der må ikke foretages ændringer i tilstanden”. 

Ønsker en lodsejer at ændre i tilstanden, rettes der henvendelse til kom-

munen, som kun i særlige tilfælde kan tillade ændringer af digerne. For-

skellene i opfattelsen af opgavefordelingen opstår, når digerne ulovligt 

ændres uden forudgående dispensation. Her er det Kulturstyrelsens op-

fattelse, at kommunerne er 1. instans og derfor har en række opgaver; 

herunder: vurdering af om diget er beskyttet af loven, eventuelt besigti-

gelse af diget og ændringen, kontakt til lodsejeren og andre interessenter, 

samt oplysningspligt over for lodsejeren for så vidt angår klagevejledning 

og muligheder for at søge lovliggørelse af indgrebet via dispensation.  

 

Kommunerne er af den opfattelse, at det er Kulturstyrelsen, der som til -

synsmyndighed skal varetage opgaverne med at sagsbehandle ulovlige 

forhold, herunder besigtige og varetage den primære kontakt til lodseje-

ren. 

 

Uenigheden mellem styrelsen og KL er opstået efter at Kulturstyrelsen 

pga. pressesager i 2014 tog fat på at sagsbehandle over 600 sager ube-

handlede sager fra perioden 2017-2014. Styrelsen ansatte én ny medar-

bejder til opgaven og forenklede sin egen sagsbehandling ved at nyfor-

tolke de arbejdsgange, der i perioden 2007-2013 havde været gældende 

mellem styrelsen og kommunerne.  

 

Derfor ønskes en forenkling i form af en samlet myndighedsbehandling 

af digesager. 

 

 

5.4. KL’s position i udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmel-
ses- og stormfaldsordningerne 

SAG-2014-05911 npj 

 

Baggrund 

Store dele af Danmark blev ramt af stormen ”Bodil” i december 2013. 

Her blev både konstateret stormflod, stormfald og oversvømmelse. For 

at sikre de skaderamte bedre blev der i marts 2014 indgået en bred poli-

tisk aftale om udvidelse af stormflods- og oversvømmelsesordningen. 

Det blev samtidig aftalt at nedsætte et lovforberedende udvalg, som skal 

se på en række forhold vedrørende stormflods- og oversvømmelsesord-

ningen, blandt andet baseret på erfaringerne med administrationen af 

stormflodsordningen. Dette udvalg forventes at afgive betænkning i år.  

 

Indstilling 
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Det indstilles, at udvalget drøfter KL´s arbejde for, at følgende forslag 

kommer med i betænkningen fra det lovforberedende udvalg: 

• Forsikringsordninger knyttet til oversvømmelse medvirker til at fi-

nansiere en national fond, der skal forebygge skade ved oversvøm-

melser fra havet 

• Kommunal planlægning undersøges som redskab til at nedbringe ud-

betalinger fra stormflodsordningen,  

• At kommunerne får en rolle i forbindelse med vurderinger omkring 

oversvømmelsesordningen. 

 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdet i det lovforberedende udvalg gennemføres efter et kommisso-

rium, der er vedlagt som bilag 1. 

 

Det fremgår direkte af kommissoriets side 2, at ordningerne ikke kan 

bruges ”til generelle skadeforebyggende tiltag som eksempelvis etable-

ring af diger og lignende”. Udvalget kan derfor ikke tage forslag derom 

med i sit lovforslag. Men udvalget kan stille forslag om at udvide ordnin-

gerne i den retning - evt. i en mindretalsudtalelse. Det er sekretariatets 

indtryk, at der er en vis interesse for det blandt det lovforberedende ud-

valgs medlemmer. 

 

I kommissoriet indgår på side 4 ”spørgsmålet om regres over for reelle 

skadevoldere i oversvømmelsesordningen”. Stormrådet er forpligtet til at 

vurdere, om der er grundlag for at hente nogle af pengene til erstatning 

hos en skadevolder (regres). Stormrådet har haft overvejelser om at rejse 

sag mod enkelte kommuner i forbindelse med utilstrækkeligt vedligehold 

af vandløb. De har dog ikke rejst sådanne sager, dels på grund af vanske-

lighed ved at løfte bevisbyrden, dels på grund af procesomkostningerne. 

Arbejdet i det lovforberedende udvalg gennemføres efter et kommisso-

rium, der er vedlagt som bilag 1. 

 

TMU har på mødet den 4. marts tiltrådt, at KL arbejder for etablering af 

den nævnte nationale fond, og at en kommunal kystplanlægning gøres 

obligatorisk for alle kystkommuner. Manchetten er vedlagt som bilag 2.  

 

Denne manchet konkretiserer forårets beslutning på to punkter: 

1. Stormflodsordningen nævnes konkret som en finansieringskilde 

til den nationale fond. 

2. Det lægges op til, at det undersøges, om det kommunale kommu-

neplanredskab bør justeres, så kommunerne pålægges et ansvar 
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for at foretage de nødvendige afvejninger ifbm. nybyggeri på are-

aler, der er truet af oversvømmelse fra havet. 

 

Muligheden for at udvide katastrofeordningerne, så de leverer en del af 

midlerne til en national fond til kystsikring, har tidligere været omtalt i 

TMU. Der er dog endnu ikke truffet en politisk beslutning herom. 

 

I pressen har der været kritik af kommuner, som har givet byggetilladelse 

på arealer, der nu bliver oversvømmet. KL’s formand og formanden for 

TMU har i pressen udtalt, at den større opmærksomhed på klimaændrin-

ger og risiko for oversvømmelse får kommunerne til at holde op med det 

fremadrettet.  

 

Sekretariatet har mødt tilsvarende kritik i det lovforberedende udvalg, 

hvor der er bekymring for stadigt stigende skadesomkostninger, hvis 

byggeri i oversvømmelsestruede områder fortsætter, uden at ny viden om 

potentielle risici for oversvømmelse gøres til en obligatorisk del af be-

slutningsgrundlaget.  

 

Sekretariatet forventer, at kommunerne kan blive stillet over for tre krav: 

a) Katastrofeordningerne pålægges at udvide det aktuelle krav om 

regres til at omfatte kommunal planlægning og/eller byggetilla-

delse på ”åbenlyst uegnede arealer” 

b) Kystplanlægning indføres i form at statslige interesser til kommu-

neplanlægningen 

c) Planlægning for reduceret skadesomkostning indføres i form af 

statslige interesser til kommuneplanlægningen. 

 

Det er sekretariatets opfattelse, at kommunerne er bedre tjent med at 

melde konkret interesse i sådanne planlægningsopgaver, end at kommu-

nerne afventer statslig styring. Det er dog en forudsætning, at der følger 

midler med til de to planlægningsopgaver, og at staten stiller vurderings-

grundlag til rådighed svarende til risikostyringsplanerne.  

 

Sekretariatet foreslår at sådanne nye planopgaver i første omgang af-

grænses til kystnære områder. Tilsvarende problemstillinger vil naturlig-

vis forekomme langs åer og moser, men staten kan næppe levere vurde-

ringsgrundlag der. Usikkerheden i en aktuel kommunal udpegning af risi-

koområder langs alle vandløb og vådområder bliver formentlig for høj. 

Det vil være naturligt, at en sådan udpegning indgår i en ny generation 

klimatilpasningsplaner.  
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Første generation klimatilpasningsplaner havde primært fokus på vand 

ovenfra. Nu skal kommunerne se på vand fra havet. Og senere skal kom-

munerne se på vand fra vandløb og stigende grundvandsstand. 

 

Et emne omkring oversvømmelse fra vandløb er dog værd at overveje 

nu. Naturstyrelsen skal i dag vurdere, om en oversvømmelse er stor nok 

til at udløse erstatning. I den forbindelse stiller de spørgsmål til de be-

rørte kommuner, som kommunerne besvarer inden for den almindelige 

oplysningspligt. Det er sekretariatets indtryk, at Stormrådet er villig til at 

forhandle økonomisk kompensation som betaling til kommunerne for at 

leve op til konkrete svartider.  

 

Under forudsætning af en konkret beskrivelse af oplysningernes omfang 

og en realistisk svarfrist for kommunerne, anbefaler sekretariatet, at KL 

forhandler en sådan aftale. Derigennem kan risiko for sager om regres 

forhåbentlig klargøres. 

 

 

 

5.5. Høring om forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-
2020 

SAG-2015-04173 laka 

 

Baggrund 

Regeringen har besluttet at ændre i landdistriktsprogrammet (LDP) 

2014-2020, og har sendt ændringsforslagene i høring. 

 

Forslag til ændringer er rettet mod perioden 2016-2018, og der er truffet 

politisk beslutning om økonomien for 2016. Det forventes, at de vars-

lede lovpakker på landbrugs- og naturområdet vil resultere i ændringer 

og dermed en fornyet høring af LDP 2017-2019 i løbet af 2016. 

 

KL afgiver svar på høringen med afsæt i tidligere politiske behandlinger 

af KL’s ønsker til landdistriktsprogrammet.  

 

Det tilføjes, at KL på det kraftigste tager afstand fra, at Miljø- og Føde-

vareministeriets egne decentrale enheder også skal implementere vand-

planernes vådområdeprojekter i og langs vandløbene. Det vil i givet fald 

skulle ske i de samme vandoplande som - og i konkurrence med - kom-

munernes projekter. KL tager ligeledes kraftig afstand fra, at den ende-

lige prioritering mellem vådområdeprojekterne overføres til ministeriet. 

Prioriteringen bør som hidtil være placeret i de kommunale VandOp-

landsstyregrupper (VOS). 
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Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver på KL´s synspunkter: 

• at det kun er kommuner, der kan være projektejere for vådområde-

projekter, 

• at prioriteringen af vådområdeprojekter, der indstilles til gennemfø-

relse, varetages af Vandoplandsstyregrupperne, 

• at tidligere afgivne svar til programmet fastholdes og gentages. 

 

Sagsfremstilling 

 

Styring og prioritering 

Med høringen af landdistriktsprogrammet lægger Miljø- og Fødevaremi-

nisteriet op til, at ministeriets egne decentrale enheder også skal imple-

mentere vandplanernes vådområdeprojekter i og langs vandløbene. Det 

vi i givet fald skulle ske i de samme vandoplande som og i konkurrence 

med kommunerne.  

 

Der lægges også op til, at kommunerne fratages opgaven med at lave en 

prioriteret indstilling af de vådområdeprojekter, der søges finansieret 

gennem programmet. I den gældende aftale om styring af indsatsen, er 

det Vandoplandsstyregrupperne, der foretager prioriteringen. 

 

KL har siden 2009 påpeget, at:  

• kommunalreformen bekræftede en ansvarsfordeling, hvor ministeri-

erne er ansvarlige for rammer og lovgivning, mens kommunerne er 

ansvarlig for implementering, 

• kommunalreformen indførte én planlægningsmyndighed i det åbne 

land, nemlig kommunerne, 

• Miljømålslovens ændringer ifm. reformen fastsatte dette princip 

også specifikt for vandplanerne, 

• løbende økonomiaftaler ml. regeringen og KL har bekræftet mål- og 

rammestyringsprincippet. Specifikt er det for vandplanerne gentaget 

med ØA-13, og ØA-16 underbygger denne arbejdsdeling, 

• det ved lodsejerdialog, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsmyndig-

hedens øvrige opgaver er uhensigtsmæssigt, hvis Naturstyrelsens 

skovenheder skal lede og varetage projekter i vandløbene, 

• vådområdeindsaten bør ske i synergi med øvrige opgaver i det åbne 

land fx vandplanernes øvrige vandløbsindsats, klimatilpasning, na-

turbeskyttelse, friluftsliv osv. – opgaver der alle varetages af kom-

munerne. 
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Også ved indgåelse af vådområdeaftalen 2010-2015 i 2009 blev ansvars-

fordelingen indgående debatteret ml. det daværende Miljøministerium og 

KL, idet ministeriet også dengang i medfør af det daværende landdi-

striktsprogram havde planlagt, at dets egne decentrale skovenheder 

skulle varetage vandplanernes vandløbsprojekter. En fornuftig ansvars-

fordeling blev imidlertid sikret via en politisk dialog og aftale.  

 

Økonomi og programmer 

Den økonomiske ramme for LDP 2016 er på samme niveau som for 

2015, svarende til ca. 1,3 mia. kr.  

 

Kommunernes arbejde med vådområder, lavbundsområder og Na-

tura2000 men ikke vandløbsindsatsen i øvrigt) finansieres af LDP midler. 

I 2016 vil der være særligt fokus på de ”våde elementer”, mens plejen af 

Natura2000 natur bliver beskåret. 

 

De væsentligste elementer i forslaget til programændring er:  

• En ny støtteordning til tekniske anlæg på agerjord (minivådområ-

der). Der er afsat 40 mio. kr. hertil i perioden 2016-2018.  

• En ny støtteordning til fysiske anlæg på landbrugsjord i forbindelse 

med vandløbsrestaurering. Der er afsat 27 mio. kr. årligt hertil.  

• Der er afsat 10 mio. kr. til landskabs- og biotopforbedrende be-

plantninger (læhegn) i 2016. Foranstaltningen fremgår af det eksiste-

rende program.  

• En ny støtteordning til økologisk udvikling, som skal fremme udvik-

lingen og afsætningen af økologiske produkter. Der er afsat 25 mio. 

kr. hertil i perioden 2016-2018.  

• Der øremærkes 15 mio. kr. årligt til økologi under erhvervsudvik-

lingsordningen.  

• Der er afsat 30 mio. kr. årligt til økologisk investeringsstøtte til ani-

malsk produktion.  

• Økologifremmeordningen udgår af landdistriktsprogrammet, da der 

ikke er afsat midler til ordningen fra 2016. Indsatsen bliver delvist 

erstattet af en national indsats.  

• En forbedret støtte til sikring af Natura 2000-arealerne, herunder 

som noget nyt en styrkelse af Natura 2000-planlægningen.  

• Indførelse af mulighed for tilskud baseret på standardomkostninger 

i stedet for fakturerede udgifter for visse indsatser under program-

met.  

• Støtte til friluftsliv udgår af landdistriktsprogrammet, da der ikke er 

afsat midler til ordningen fra 2016. 
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6. Landbyfornyelseszoner i det åbne land  
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7. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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8. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

 

 

8.1. Nye rammer for de boligsociale indsatser 

SAG-2015-03439 kny 

 

Baggrund 

Som opfølgning på den boligaftale, som den tidligere regering indgik 

med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og De Konservative i december 

2014, har Landsbyggefonden nu fastlagt rammerne for de kommende 

boligsociale helhedsplaner. Landsbyggefonden lægger op til en langt 

større forpligtelse for både kommunerne og boligorganisationerne i sty-

ring og ledelse af helhedsplanerne. Der er derfor behov for, at kommu-

nerne forholder sig mere strategisk til de boligsociale helhedsplaner og 

helhedsplanernes rolle i løsningen af udfordringerne i de udsatte bolig-

områder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget perspektiver: 

• KL´s dialog med Landsbyggefonden for at sikre, at kommunerne ind-

drages, inden beslutninger vedrørende de boligsociale helhedsplaner 

bliver truffet, og  

• KL udarbejdelse af en case-samling med eksempler på, hvordan kom-

munerne arbejder med at koble de boligsociale helhedsplaner til den 

øvrige indsats i de udsatte boligområder. 

 

Sagsfremstilling 

Der er igennem de seneste år sket en stor udvikling i kommunerne, som i 

langt højere grad end tidligere har strategisk fokus på de udsatte bolig-

områder og koordinering af de boligsociale indsatser. Det efterspørges 

fortsat, at kommunerne tager mere ansvar for koordinering og ledelse af 

de boligsociale helhedsplaner. Dette afspejler sig i Landsbyggefondens 

nye regulativ og vejledning, som opstiller rammerne for de boligsociale 

helhedsplaner. Som noget nyt stilles der krav om, at der i forbindelse 

med ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan skal udarbejdes en stra-

tegisk samarbejdsaftale på centralt ledelsesniveau i kommuner og bolig-

organisationer. 

 

I samarbejdsaftalen skal der formuleres fælles mål for indsatsen og orga-

nisering, ressourcer og ansvarsfordeling skal beskrives. Derudover skal 

der etableres en bestyrelse med repræsentation fra centralt ledelsesniveau 
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i kommuner og boligorganisationer, som har det overordnede ansvar for 

styring og ledelse af helhedsplanen.  

 

I en del kommuner er der tradition for, at kommunen spiller en aktiv 

rolle i udarbejdelsen af de boligsociale helhedsplaner, men det er nyt 

med meget detaljerede krav om, hvordan det skal foregå. For eksempel 

skal ansøgningen om en helhedsplan også indeholde en redegørelse om, 

hvordan helhedsplanen supplerer den eksisterende indsats i boligområ-

det. Hertil kommer en beredskabsplan, som redegør for hvordan kom-

mune og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre rele-

vante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og trygheds-

problemer i boligområdet. 

 

Der er derfor behov for, at kommunerne tager aktivt stilling til, hvordan 

de boligsociale helhedsplaner skal indgå i den øvrige indsats – den soci-

ale, den kriminalpræventive, den integrationsmæssige, den tryghedsska-

bende, den sundhedsmæssige, den beskæftigelsesmæssige, den planlæg-

ningsmæssige - i og omkring det pågældende boligområde. Og det sker 

ikke i alle kommuner i dag. Sekretariatet vil derfor give inspiration til 

kommunerne ved at lave en case-samling med forskellige eksempler på, 

hvordan kommunerne arbejder med at tænke de boligsociale helhedspla-

ner sammen med de øvrige indsatser i de udsatte boligområder.  

 

Men med de nye krav til kommunerne skal også følge indflydelse på de 

boligsociale helhedsplaner. Flere kommuner oplever i dag, at Landsbyg-

gefonden, på trods af deres meget klare ønske om, at kommunerne skal 

involvere sig, ikke inviterer kommunerne med, inden der bliver truffet 

afgørende beslutninger omkring den enkelte helhedsplan. Kommunerne 

efterspørger derfor, at KL går i dialog med Landsbyggefonden for at 

sikre, at kommunerne bliver inddraget og inviteres med til de møder, 

hvor drøftelserne tages, og beslutningerne bliver truffet.  

 

Regeringen har i regeringsgrundlaget varslet en ny plan for ghettoområ-

derne. Det vides ikke endnu, hvad hverken indhold eller tidsplan er for 

ghettoplanen, men det må forventes, at integrationsindsatsen vil få en 

betydelig rolle i en ny ghettoplan. KL vil derfor gå i dialog med Ministe-

riet for Udlændinge, Integration og Bolig om den nye ghettoplan. 

 

Sagen behandles også i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Børne- og 

Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. 
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9. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  

 

 

9.1. Seler i busser der transporterer børn 

SAG-2015-04221 nis 

 

Baggrund 

Transportministeren og Trafikstyrelsen har igennem tiden modtaget flere 

henvendelser fra forældre, der har ønsket reglerne for befordring af børn 

i busser ændret. Reglerne ønskes ændret således, at det bliver sikret, at 

børn, der transporteres i skolebusser eller i forbindelse med institutioner 

mv., kun befordres fastspændt i sikkerhedsseler.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter TMU´s beslutning om, at såfremt rege-

ringen ønsker seler i busser, der transporterer børn, skal det indføres 

som et lovkrav med dut-kompensation. 

 

Sagsfremstilling 

Emnet blev senest aktualiseret i forbindelse med busulykken i Nordsjæl-

land i januar 2012, hvilket har affødt beslutningsforslag B41 fremsat af 

Dansk Folkeparti:  

”Folketinget pålægger regeringen at tage de initiativer, der er nødvendige for at sikre, 

at institutioner, foreninger m.v. udelukkende må benytte busser og andre motoriserede 

køretøjer, der er udstyret med sikkerhedsseler, når de transporterer børn og unge”. 

 

Under 1. behandlingen i Folketinget tilkendegav transportministeren, at 

han var åben for at se på området, og at han ville indlede drøftelser med 

justitsministeren om en evt. ændring af reglerne for anvendelse af sikker-

hedsudstyr.  

 

Trafikstyrelsen er blevet anmodet om at tage kontakt til Justitsministeriet 

med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuel indfø-

relse af krav om anvendelse af sikkerhedsseler i busser, der anvendes til 

befordring af børn.  

 

Der skal som følge af dette opstilles et beslutningsgrundlag for indfø-

relse af krav om anvendelse af sikkerhedsseler i busser til børn. Beslut-

ningsgrundlaget skal indeholde en oversigt over regelgrundlaget og en 

oversigt over mulige bustyper, fordelt på anvendelsesområde, størrelse 

og antal. Beslutningsgrundlaget skal desuden indeholde en oversigt over 

uheldsdata, risikoanalyse, de tekniske muligheder for eftermontering, de 
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økonomiske konsekvenser, erfaringerne fra andre lande, alternative mu-

ligheder til regler samt en indstilling. 

 

Den centrale konklusion i beslutningsgrundlaget er, at der ikke er belæg 

for at skærpe de generelle lovkrav om sikkerhedsseler i busser, der trans-

porterer børn. 

 

Der har i arbejdsgruppen været drøftelser om, som alternativ til indfø-

relse af krav om sikkerhedsseler i busser, hvortil der ikke er selekrav, at 

opfordre til, at en ordregiver ved en udbudsforretning stiller som krav, at 

busserne har lovlige sikkerhedsseler. Det har desuden været drøftet, om 

KL kan opfordre sine medlemmer til i videst mulig omfang at anvende 

busser forsynet med sikkerhedsseler, bortset fra bybusser og busser i al-

mindelig rutekørsel.  

 

Samtidig har det været drøftet, hvorvidt forældre aktivt inddrages i det 

færdselssikkerhedsmæssige arbejde ved at stille krav til institutioner mv. 

om kun at benytte busser med sikkerhedsseler, når børnene skal trans-

porteres. Og det er blevet foreslået, at busser ejet af institutioner, og som 

ikke er forsynet med sikkerhedsseler, på frivillig basis bliver eftermonte-

ret med sikkerhedsseler efter gældende bestemmelser, hvor det er prak-

tisk muligt.  

 

KL har taget forbehold over for disse forslag til anbefalinger ud fra et 

princip om, at ansvar og økonomi ikke kan pålægges forældre og institu-

tioner, men at såfremt regeringen ønsker at at forbedre niveauet for bør-

nenes sikkerhed bør det indføres gennem lovkrav og efterfølgende kom-

pensation.  
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10. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

10.1. Overordnet tema til Politisk Forum 2016 

SAG-2015-04238 cma 

 

Baggrund 

KL’s kontor for Teknik og Miljø afholder hvert forår konferencen Poli-

tisk Forum for alle landets kommunalpolitikere på teknik- og miljøområ-

det. I 2016 afholdes konferencen i Aalborg d. 14.-15. april. Der er tradi-

tion for, at konferencen er bygget op omkring et overordnet tema. De 

seneste år har temaet for Politisk Forum drejet sig om Danmark i foran-

dring, gode vilkår for borgere og virksomheder, fremtidens kommune og 

grøn omstilling. KL’s sekretariat forudser, at effektiviseringer vil fylde 

meget i kommunerne i 2016. Derfor foreslås det, at konferencen med en 

positiv tilgang adresserer dette tema med fokus på mulige nye måder at 

løse opgaverne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter temaet og de dertilhørende emner til oplæg og 

debat. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne er under pres, og der skal spares i de kommende år, bl.a.  som 

følge af regeringens omprioriteringsbidrag. Men hvad betyder det for teknik- og 

miljøområdet, og hvordan finder vi effektiviseringer, uden det går ud over den 

kommunale service og velfærd? Og (hvordan) er det muligt at sætte en mere posi-

tiv dagsorden, hvor fokus flyttes til at handle om at gøre noget mere smart? Disse 

spørgsmål foreslås sat på dagsordenen for Politisk Forum 2016 

 

Målet med konferencen er, at deltagerne går derfra med ny energi, nye ideer og 

inspiration til, hvordan man hjemme i sin egen kommune kommer videre med ef-

fektiviseringerne og løse nogle opgaver bedre, billigere og hurtigere.  

 

Eksempler på emner til oplæg og debat:  

• Kommunale eksempler på, hvordan nogle kommuner har formået at 

effektivisere og på teknik- og miljøområdet uden, at den kommunale 

service bliver dårligere; måske tværtimod.  

 

• Forskere inden for den offentlige sektor, der fortæller om forskellige 

styringsredskaber, og hvad der virker, og hvad der ikke virker.  
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• Værdien af tværkommunale samarbejder. Vi ser allerede mange tvær-

kommunale samarbejder på forskellige områder, og vi ser endnu flere 

i horisonten – fordi det på én gang kan højne kvaliteten og effektivi-

teten. 

 

• Samskabelse og involvering af borgerne i nye roller.  

 

• Hvordan innovation og udvikling af nye produkter og tankegange 

kan føre til bedre service for færre ressourcer. Her kan vi fx inddrage 

nogle af de gode erfaringer med digitalisering. 

 

• Debat: Kan man bruge det, at der skal effektiviseres og spares, som 

afsæt for en mere positiv diskussion om, hvordan man i det hele taget 

kan gøre tingene smartere, bedre, billigere og hurtigere i kommu-

nerne, og hvordan gør man det, så det bliver et fælles projekt? 

 

KL vil derudover gerne i højere grad med den overordnede titel  på konferencen 

signalere, at der er tale om teknik- og miljøområdet, end det er tilfældet i dag med 

titlen ”Politisk Forum”. Derfor arbejder sekretariatet på at ændre titlen, så den 

klarere kommunikerer, at der er tale om en politisk konference på teknik- og mil-

jøområdet. 

 

 

10.2. Arbejdskraftudbud og rekruttering i kommunerne 

SAG-2015-03176 ssb 

 

Baggrund 

Som arbejdsgiverorganisation for kommunerne er det relevant, at KL 

følger udviklingen i kommunernes muligheder for at rekruttere den nød-

vendige og kvalificerede arbejdskraft til at udføre velfærdsopgaver for 

borgerne. 

 

Sekretariatet har udarbejdet en generel status på kommunernes rekrutte-

ringssituation på tværs af de forskellige sektorområder. Der er ikke tale 

om en dybdegående analyse med fremskrivninger af udbud af og efter-

spørgsel efter arbejdskraft inden for forskellige områder. Der er snarere 

tale om en temperaturmåling, som kan danne grundlag for evt. at be-

slutte at iværksætte en nærmere analyse eller på anden måde følge op i 

forhold til områder, hvor der vurderes at være særlige udfordringer.  
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Sagen har været behandlet i Løn- og Personaleudvalget i september 

2015. Sagen behandles i KL’s politiske fagudvalg i oktober/november 

2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

• at den generelle rekrutteringssituation i kommunerne på teknik- og 

miljøområdet drøftes, herunder  

o om de eventuelle udfordringer er generelle, eller om de 

kun gælder visse særlige personalegrupper, 

o hvilken rolle udlicitering af opgaver samt beskæftigelses-

politiske ordninger spiller på det tekniske område ift. 

rekrutteringssituationen, 

• at det drøftes, hvad den enkelte kommune eller kommunerne i den 

enkelte region i højere grad kan gøre for at rekruttere kvalificeret ar-

bejdskraft, 

• at KL’s rolle omkring arbejdskraftudfordringerne og rekrutteringen 

drøftes. 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet har udarbejdet en analyse af arbejdskraftudfordringerne og 

rekruttering generelt for kommunerne. 

 

./. I vedlagte dokument fremhæves det i sammenfatningen, at ”der er indi-

kationer på, at kommunerne aktuelt oplever en lidt mere presset rekrut-

teringssituation end for fem år siden. Der er dog langt fra tale om rekrut-

teringsudfordringer, der svarer til situationen i 2007. 

 

Der er snarere tale om opmærksomhedspunkter i forhold til specifikke 

faggrupper som folkeskolelærere, sygeplejersker og ingeniører. Flere 

kommuner nævner også socialrådgivere, som en gruppe, hvor de forud-

ser rekrutteringsudfordringer. Dette billede underbygges af antallet af le-

dige i de forskellige faggrupper, hvor ledigheden blandt særligt lærere og 

sygeplejersker ligger meget lavt. 

 

Der er dog også grund til at være opmærksom på rekrutteringssituatio-

nen bredere set. Kommunerne peger således på bl.a. teknik- og miljøom-

rådet, som et opmærksomhedsfelt. I nedenstående figur ses en oversigt 

over de største personalegrupper på teknik- og miljøområdet. Herefter 

fremgår det bl.a., at ikke-uddannede grupper fylder forholdsvist meget på 

området.  
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Figur: Ansatte inden for hovedkonto 0 og 2 i kommunerne fordelt på overenskomstområde. Op-
gjort i fuldtidspersoner pr. juni 2015. Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.  

 

På teknik- og miljøområdet ses der bl.a. følgende tendenser i kommu-

nerne: 

• Mere end hver 10. kommunale HR-chef vurderer, at der er stor man-

gel på kvalificeret arbejdskraft på teknik- og miljøområdet.  

• Langt størstedelen af de ansatte på teknik- og miljøområdet er kort- 

og ikke-uddannede grupper. Generelt er ledigheden for kort- og ikke-

uddannede grupper højere end for grupper med længere uddannelse.  

• Det tyder på, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er begrænset til 

mere specialiserede opgaver.  

• Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der dog gene-

relt et væsentligt overskud af byplanlæggere, samtidig med at der ikke 

er rekrutteringsudfordringer for landsinspektører.  

• Flere HR-chefer peget på specielle uddannelser indenfor ingeniørom-

rådet som særlige opmærksomhedspunkter.  
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11. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

11.1. Borgmestermøde med miljø- og fødevareministeren om havplan-
lægning 

SAG-2015-04458 cro 

 

Baggrund 

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen havde den 17. september 

inviteret en række kystkommuner til møde med det formål at orientere 

om den kommende havplanlov og høre om kommunale ønsker og input 

i den anledning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Der er vedtaget et nyt direktiv om havplanlægning i EU, som skal være 

implementeret i dansk lov i 2016, og med nye havplaner på plads senest i 

2021. Formålet er at fremme økonomisk bæredygtig vækst og sikre en 

langsigtet overordnet afvejning af interesser og hensyn til samspil imel-

lem hav og land samt styrke det grænseoverskridende samarbejde på ha-

vet. 

 

På mødet deltog fra kommunal side KL’s Formand Martin Damm, samt 

Jammerbugt, Samsø, Esbjerg, Sønderborg, Middelfart, Gribskov og Kø-

benhavn. 

 

Ministeren oplyste, at der er pres fra de maritime erhverv ift. at få vedta-

get planer. Det er hele det danske havareal, der omfattes, og planerne bli-

ver bindende for stat og kommuner. Det betyder fx, at kommuneplaner 

og lokalplaner ikke må stride imod planerne, som derimod ikke bliver di-

rekte bindende for virksomheder og borgere. 

 

De sektorer, som er omfattet, er: energi, søtransport og sejlads, fiskeri og 

aquakultur, miljø og indvinding af råstoffer på havet. 

 

Der kom mange gode input fra kommunerne, som især drejede sig om 

følgende temaer: 

• Tidlig kommunal inddragelse (som der også lægges op til) 
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• En ”kystnærhedszone” på havet, hvor der tages særligt hensyn til de 

kommunale interesser og hensyn. Fx kan landbrug, turisme, natur og 

friluftsliv indgå i en sådan kystnær havzone 

• Der er brug for større sammenhængende løsninger, fx hvad angår 

fremtidig kystsikring. Her må statens spille konstruktivt med 

• Stenrev bør beskyttes og genetableres 

• Vigtigt, at lovgivningen får den fornødne fleksibilitet 

• Staten bør se på og planlægge efter, hvad der ligger i kommunernes 

planer i dag. 

 

Direktivets miljøbegreb tager udgangspunkt i en tværgående økosystem-

tankegang. Dvs. der ses på hvad havmiljøet kan ”tåle”, hvis man samtidig 

skal opretholde en god kvalitet, og der ses på sårbare og robuste områ-

der. Der er tale om en rammeplan, som skal kunne tage højde for ufor-

udsete hændelser. Havplanen kan ses som den overordnede sammenfat-

tende plan, som regulerer statslige maritime myndigheders administration 

og de tilladelser, der gives. 
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12. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

12.1. Status på planlovsarbejdet 

SAG-2014-04890 bem 

 

Baggrund 

KL er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet med henblik på at få 

de 32 løsningsforslag, som KL lancerede i foråret, med i et nyt planlovs-

udspil. Udspillet ventes fremlagt primo oktober. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Den nye regering har som bekendt skrevet en planlovsrevision ind i sit 

regeringsgrundlag. Af regeringsgrundlaget fremgår det at: 

 

”Vi vil også liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder 

blandt andet i det åbne land og kystnære områder. En liberalisering skal styrke ud-

viklingen uden for de største byer og fortsat tage hensyn ti l natur og miljø”. 

 

Det planlovsudvalg, som den tidligere regerings nedsatte, nåede ikke at 

afrapportere inden valget.  

 

Den nye regering har lagt op til en hurtig proces med afsæt i KL’s 32 løs-

ningsforslag. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er og har 

endvidere været på tur rundt i kommunerne for at høre de enkelte kom-

muners ønsker til en planlovsrevision. Ligeledes indhenter ministeren 

ønsker fra de øvrige parter, herunder de store erhvervsorganisationer.  

 

Regeringens udspil forventes udsendt primo oktober 2015. KL er derfor 

allerede nu på både på politisk niveau og sekretariatsniveau i tæt dialog 

med ministeren og ministeriet med henblik på, at få KL’s 32 forslag med 

i et kommende udspil.  

 

 

12.2. Status på kystforsøgsordningen 

SAG-2014-04770 bem 
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Baggrund 

Den nye regering varsler en snarlig afgørelse af de kommunale ansøgnin-

ger i kystforsøgsordningen. Af regeringsgrundlaget fremgår det endvi-

dere, at man vil fjerne loftet for antallet af ansøgninger, der kan opnå 

godkendelse. Sekretariatet laver en presseindsats i forbindelse med, at 

kommunerne får mulighed for at igangsætte nye projekter. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Den tidligere regering introducerede en ny forsøgsordning, der skal give 

mulighed for etablering af nye anlæg og faciliteter i kystområderne.  For-

søgsordningen åbner mulighed for indtil 10 projekter.  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal varetage gennemførelsen af for-

søgsordningen. Ansøgninger om forsøg vil blive vurderet af arbejdsgrup-

pen og forelagt regeringen, inden der meddeles tilladelse efter den nye 

forsøgshjemmel.  

 

Alle ansøgningsfrister er nu udløbet, og der er indkommet i alt 38 ansøg-

ninger i ordningen. Alle ansøgningerne kan ses her: http://naturstyrel-

sen.dk/planlaegning/projekter/forsoegsordning-for-kyst-og-naturtu-

risme/ 

 

Sekretariatet erfarer, at de allerede indkomne ansøgninger forventes fær-

digbehandlet og udmeldt i løbet af ganske kort tid og muligvis inden fol-

ketingets åbning.   

 

Den nye regering har i sit regeringsgrundlag tillige skrevet at man ”vil 

fjerne loftet over tilladelser til miljømæssigt bæredygtige projekter, således at alle pro-

jekter kan imødekommes, såfremt de vurderes at være miljømæssigt bæredygtige” . 

 

Sekretariatet afventer fortsat nærmere informationer om, og i givet fald 

hvordan, kystforsøgsordningen udvides eller måske gøres permanent.  

 

Sekretariatet har vurderet, at der i lyset af sommerens debat om den 

fremtidige anvendelse af kysterne, er behov for en presseindsats i forbin-

delse med, at kommunerne tildeles nye muligheder for at realisere kyst-

projekterne. 

 

Hovedbudskaberne følger den hidtidige politiske linje og kan opsumme-

res således: 

http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/projekter/forsoegsordning-for-kyst-og-naturturisme/
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/projekter/forsoegsordning-for-kyst-og-naturturisme/
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/projekter/forsoegsordning-for-kyst-og-naturturisme/
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• At kommunerne er helt enige i, at vores fælles åbne kyststrækninger 

skal bevares, og at eventuel udvikling ske under hensyntagen til natur 

og landskaber, 

• At kommunerne er enige i, at eventuel udvikling først og fremmest 

skal ske i tilknytning til allerede eksisterende aktiviteter, 

• At kommunerne ikke ønsker, at strandbeskyttelseslinjen generelt skal 

afskaffes, 

• At kommunerne ønsker at fremme en vækst- og kvalitetsdagsorden 

inden for kystturismen og således sikre bedre udviklingsmuligheder 

for dette erhverv og kystkommunerne,  

• At der til dette formål er brug for en mere tidssvarende lovgivning på 

området, da det ellers på væsentlige stræk vil være særdeles vanskeligt 

at sikre denne fornyelse, 

• At ansøgningerne i kystforsøgsordningen netop viser, at kommuner-

nes ønsker ligger et godt stykke fra de skræmmekampagner, der pt. 

føres i medierne af bl.a. DN.  

 

 

 

12.3. Bedre incitamenter til at bevare småbiotoper i landbrugslandet 

SAG-2014-05112 esg 

 

Baggrund 

KL deltager sammen med landbruget, friluftsorganisationer og grønne 

organisationer i en styregruppe: ”Det åbne land som dobbeltressource”, 

som er blevet til på initiativ fra Realdania.  

 

Indstilling 

Det indstilles til orientering, at KL sammen med de øvrige parter i styre-

gruppen ”Det åbne land som dobbeltressource” har rettet en fælles hen-

vendelse til Miljø- og Fødevareministeren samt Folketingets Miljø- og 

Fødevareudvalg med forslag om, at småbiotoper i større udstrækning 

indtænkes i den nationale implementering af EU’s fælles landbrugspoli-

tik.  

 

Sagsfremstilling 

Små naturområder har altid har været en del af det danske landbrugsland. 

Men de små naturområder i landbrugslandet er set over en længere peri-

ode blevet færre, fordi levende hegn, grøfter og skel historisk er blevet 

nedlagt i takt med strukturudviklingen. Den udvikling er dog vendt de 

seneste år. Selvom arealet med småbiotoper vokser, er det kun en lille 
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del, der bevares over en længere årrække og dermed kan udvikle et natur-

indhold, der ville være tilstede under mere stabile og beskyttede forhold. 

Derfor er der fortsat behov for incitamenter til, at småbiotoperne beva-

res, og at der etableres flere og bedre småbiotoper.  

 

Sådanne incitamenter findes i EU’s fælles landbrugspolitik, der giver 

langt flere muligheder for at belønne landmanden for at bevare og etab-

lere småbiotoper, end de danske regler tillader.  

 

Bedre incitamenter for at bevare de ubeskyttede småbiotoper kan bi-

drage til, at landbrugslandet ikke mister de landskabselementer, som er 

levesteder for almindelige dyr og planter, og gør det attraktivt at bo og 

færdes der.  

 

Derfor har styregruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource” anbefa-

let, at småbiotoper i større udstrækning kan bidrage til procentsatsen for 

miljøfokusområder på den enkelte bedrift i den nationale implemente-

ring af EU’s fælles landbrugspolitik. Det gælder bl.a. levende hegn, træer, 

markbræmmer, damme, grøfter og stendiger. Den mulighed benyttes i 

adskillige andre medlemslande.  

 

Styregruppen er af den opfattelse, at når den enkelte lodsejer kan med-

regne småbiotoper som miljøfokusområde, vil det blive opfattet som et 

positivt incitament til at bevare sådanne ubeskyttede naturpletter, der el-

lers ville være i fare for at blive nedlagt.  

 

Større muligheder for at medregne småbiotoper som miljøfokusområder 

forener hensynet til et varieret kulturlandskab med plads til et landbrugs-

erhverv i udvikling og en rig natur. 
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13. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

13.1. Orientering om høringssvar til bekendtgørelse om vandkvalitet og 
tilsyn med vand-forsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen  

SAG-2015-03852 npj 

 

Baggrund 

Den nye drikkevandsbekendtgørelse føjer to stofgrupper til kontrollen 

med vand af drikkevandskvalitet. Hertil kommer nogle ændringer af 

mere teknisk karakter. Den tilhørende vejledning er justeret i forhold til 

ændringsforslagene 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

De nye bestemmelser sætter krav om analyse af to nye stofgrupper, når 

der er risiko for indhold af disse stoffer i drikkevandet. Det hilser KL 

velkomment, for det er fornuftigt at sikre sig mod forurening af drikke-

vandet med giftige stoffer. De to stofgrupper (perfluorerede alkylsyrefor-

bindelser (PFAS) og radioaktive stoffer) er giftige i ret små koncentratio-

ner. Derfor finder KL det også positivt, at vejledningen beskriver forhol-

dene nærmere. 

 

Det giver kommunerne et godt grundlag for at vurdere, hvor og hvornår 

der skal analyseres for disse problemstoffer. 

 

KL har bemærkninger til enkelte andre forhold af mere teknisk karakter. 

Synspunkter og begrundelser kan ses i høringssvaret, der i hele sin 

længde kan ses i dette link. 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74339/cf_202/H-ringssvar_til_bekendtg-relse_om_vandkvalitet_og_.PDF
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14. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 

 

14.1. Fugtsugende MgO-vindspærreplader i nybygninger og renoverin-
ger 

SAG-2014-00217 esg 

 

Baggrund 

Byggeskadefonden har fået lavet en undersøgelse, der bekræfter, at 

MgO-vindspærreplader er årsag til fugtproblemer i facader.  

 

Indstilling 

Det indstilles til orientering, at KL i medierne anbefaler kommunerne at 

håndtere sagen således: 

 

• Hver kommune kan med fordel undersøge, i hvor mange byggerier 

og renoveringer der er brugt MgO-plader. Så kommunen har et over-

blik over problemets omfang i egen kommune. 

• Med hensyn til handling, så kan kommunen med fordel afvente den 

sag, der nu kører om placeringen af ansvaret for brugen af disse 

MgO-plader i et konkret, alment boligbyggeri. 

• Kommunerne kan med fordel lægge de faglige vurderinger til grund, 

der fremgår af den undersøgelse af MgO-plader, som Byggeskadefon-

den har fået lavet, og som ligger på deres hjemmeside. Det fremgår 

blandt andet af rapporten, at man anbefaler, at disse plader udskiftes 

inden for et mindre antal år. 

 

Sagsfremstilling 

Hvad er problemet?  

MgO-plader er magnesiumoxid-plader. De er blevet brugt som vind-

spærre i nybyggeri og ved renoveringer i forbindelse med lette facader. 

Disse plader har vundet stor udbredelse siden 1. januar 2010.  

 

Byggeskadefonden har fået lavet en undersøgelse af disse MgO-plader. 

Det konkluderes i denne undersøgelse, at MgO-plader: 

 

• Er uegnede til anvendelse som vindspærre i det danske klima 

• Indeholder saltet MgCl2, der er vandsugende 

• Afgiver vand efter ca. 7 døgn ved 90 pct. RF, hvilket optræder store 

dele af vinterhalvåret i DK 
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• Med tiden mister deres sammenhængskraft, fordi deres bindemiddel 

dekomponerer ved høje relative fugtigheder 

• Medfører korrosion på tilstødende, ikke rustfri metaldele, når pla-

derne afgiver saltholdigt vand 

• Kan medføre skimmelvækst, fordi deres pH-værdi ofte er lavere end 

de anførte ca. 10 i produktbladene, hvilket ellers ville have forhindret 

skimmelvækst. Der er desuden et relativt højt indhold af træfibre i 

pladerne. Yderligere vil pH-værdien med tiden falde på grund af op-

tagelse af CO2 fra luften. 

 

Hvad vil det koste? 

Byggeskadefonden har lavet en undersøgelse af de 1.250 almene nybyg-

ninger og renoveringer, der var afleveret eller igangværende i perioden 

siden 1. januar 2010. Det helt korte referat er, at der er en god og en dår-

lig nyhed. 

 

Den gode nyhed er, at der kun er MgO-plader i 70 ud af 1.250 sager. 

 

Den dårlige nyhed er, at det er forholdsvis dyrt at skifte pladerne ud. Ud-

gifterne i de 70 sager vil løbe op i ca. 800 mio. kr. Det svarer i gennem-

snit til 11,3 mio. kr. pr. bebyggelse eller 73.000 kr. pr. bolig.  

 

Spørgsmålet om, hvem der skal betale, afhænger af den opmandssag, der 

nu er berammet. Der er på det foreliggende grundlag ret gode mulighe-

der for at gøre ansvar gældende over for leverandører og entreprenører.  

 

 

14.2. Puljen til landsbyfornyelse 

SAG-2015-01779 esg 

 

Baggrund 

Den 18. august var der møde imellem KL’s formand Martin Damm og 

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen. Her drøftede man 

blandt andet puljen til landsbyfornyelse. Desuden arbejder ministerie t 

netop nu meget intensivt på at lave et udspil om ”Vækst og udvikling i hele 

Danmark”, hvor udfordringen med tomme og forfaldne boliger muligvis 

også vil blive berørt. Det er baggrunden for, at KL nu følger op med øn-

sker til justeringer af puljen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager til orientering, at KL nu relancerer tidli-

gere fremsatte ønsker om, at staten letter kommunernes arbejde med 

landsbyfornyelse, jf. de seks ønsker nedenfor. 
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Sagsfremstilling 

På mødet den 18. august nævnte ministeren, at der var et afløbsproblem 

med puljen til landsbyfornyelse for 2015. Sekretariatet har efterfølgende 

fulgt op på sagen, og disse informationer tyder ikke på at der er et af-

løbsproblem. 

 

De 70 kommuner, der kan søge om midlerne, har fået forhåndstilsagn på 

en bestemt del af puljen, og skal så meddele styrelsen, om man vil bruge 

pengene eller ej. Hvis styrelsen ikke har hørt fra kommunerne inden et 

år, rettes henvendelse  til kommunen om, hvorvidt den vil bruge mid-

lerne eller sende dem tilbage til puljen. I den forbindelse er det vigtigt at 

være opmærksom på, at ”forbrugsfristen” er ganske lang, nemlig reelt 

2½ år, så de sidste midler vedr. 2015 skal altså blot være brugt senest 

medio 2017. 

 

Da indsatsen hovedsageligt drejer sig om private ejendomme, påhviler 

opgaven i princippet ejerne, men uden markedsværdi bliver nedrivning 

en ren omkostning, som ejerne måske ikke kan eller vil påtage sig. Opga-

vens karakter og omfang indikerer, at den ikke kan løftes alene af private 

borgere/ejere eller af de ramte kommuner. Dette taler for, at finansierin-

gen i højere grad betragtes som et nationalt anliggende.  

 

De nødvendige midler skal være tidsmæssigt fleksible, da saneringspro-

cesserne erfaringsmæssigt ikke kan gennemføres inden for et enkelt bud-

getår eller to, men må afvente et gunstigt tidspunkt. 

 

Kommunerne har især peget på følgende seks ønsker til lettelse af kom-

munernes arbejde med landsbyfornyelse. 

 

1. Indsatsen indebærer et stort administrativt tidsforbrug for kom-

munerne, fordi man skal bistå bygningsejerne. Det ønskes, at 

dette tidsforbrug kan finansieres under puljen. Enten efter med-

gået timeforbrug eller eks. i form af en bestemt procentdel af 

projektomkostningerne. Det ønskes, at konsulentudgifter kan fi-

nansiers af puljen. 

 

2. Der ønskes en ændret udgiftsfordeling mellem stat og kommune, 

nemlig en andel på 25 pct. til kommunen, ligesom da indsatspul-

jen startede i 2010. Der er i dag en andel på 40 pct. til kommu-

nen. 
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3. Når et hus rives ned, skal der ske en efterbehandling af grunden, 

eks. med beplantning, til parkeringsplads eller lign. Det ønskes, at 

udgifterne hertil kan finansieres under puljen. 

 

4. Når et hus rives ned, kommer der ofte følgeudgifter for en eller 

to naboer, eks. pudsning af en væg eller lign. Det drejer sig nor-

malt om mindre beløb, men det er ofte en stor barriere. Det øn-

skes, at puljen kan give lån til disse udgifter. 

 

5. Ejeren kan have en restgæld, og det er baggrunden for, at realkre-

dit-selskabet i en række situationer modsætter sig en nedrivning. 

Der ønskes et tættere samarbejde med realkreditten, så de får øj-

nene op for, at de pågældende huse trækker værdierne af resten af 

husene i landsbyen ned. Det tab, som realkreditselskabet må tage 

i det konkrete hus, vinder de altså flerfold hjem i de andre huse i 

landsbyen.  

 

6. Der er 200 mio. kr. i puljen for 2015, men der er kun 55 mio. kr. i 

puljen for 2016. Der ønskes en større pulje for 2016. 
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15. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  

 

 

15.1. Status på takstharmonisering i den kollektive transport 

SAG-2012-01709 cro 

 

Baggrund 

En ny rapport fra Rigsrevisionen kritiserer i skarpe vendinger manglende 

fremdrift og resultater i samarbejdet om takstharmonisering mellem Tra-

fikselskaberne og DSB.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdet på tværs om takstharmoniseringer er ikke lette, da trafiksel-

skaber og DSB har forskellige interesser. Desuden kan der være forskel-

lige interesser imellem kommunerne.  

 

Fx vil FynBus gerne have et takstsamarbejde på Fyn. Som det er i dag, 

deler DSB’s takstzoneplan Fyn op på en måde, som giver skæve prissig-

naler i lokaltrafikken, mens DSB ikke er så interesseret i en aftale. Ved 

en evt. takstharmonisering i Movias område får selskabet brug for sup-

plerende finansiering for at få kabalen til at gå op, men staten binder 

næppe betydelige midler i en takstharmonisering. 

 

Både Trafikselskaberne og Danske Regioner havde møder med Trans-

portminister Hans Christian Schmidt d. 9. september 2015, hvor takst-

harmonisering var hovedpunkt på dagsordenen.  

 

Trafikselskaberne ønsker at være konstruktive medspillere, som er klar til 

at implementere foreliggende modeller for ”Den Landsdækkende Enkelt-

billet” og ”Takst Sjælland” og har endvidere igangsat arbejdet om ”Takst 

Vestdanmark”.  

 

Fra en kommunal synsvinkel kan der være bekymring for, at om takst-

kompetencen i praksis centraliseres hos staten, så kommuner og regioner 

risikerer at komme til at hænge på et evt. øget underskud. Samtidig kan 

det ses som en indgriben i det kommunale handlerum. 
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 Sekretariatet vil følge sagen i den kommende tid, da kommunerne risike-

rer en samlet ekstraregning. Desuden vil der som nævnt kunne ske øko-

nomiske forskydninger mellem kommunerne, som følge af eventuelle 

harmoniseringer. 

 

Et kort notat om takstharmonisering, udarbejdet af Trafikselskaberne, 

vedlægges som bilag. 
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16. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

16.1. Aftale om kommunernes økonomi for 2016 – opfølgning på for-
handlingsresultatet fra juli 2015 

SAG-2015-04806 lpj/mlm 

 

Baggrund 

Den 25. september indgik KL en tillægsaftale med regeringen om kom-

munernes økonomi for 2016: ”Opfølgning på forhandlingsresultatet fra 

juli 2015”. Aftalen er et supplement til det forhandlingsresultat, KL op-

nående primo juli 2015. Nedenfor fremhæves de elementer i aftalen, som 

er direkte relevante for Teknikerkontaktudvalget. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Tillægsaftalen indeholder en flere elementer af relevans for Teknikerkon-

taktudvalgets portefølje. Nedenfor er disse oplistet i kort form.  

./. Tillægsaftalen med tilhørende bilag er vedlagt. 

 

 Friere rammer og regelforenkling 

Uanset om regeringen får samlet et flertal for omprioriteringsbidraget på 

1 pct. eller ej, er der udsigt til økonomisk smalhals for kommunerne i de 

kommende år. Derfor har det været et centralt tema for KL at sikre fri-

ere rammer til at udnytte de knappe ressourcer bedst muligt.  

 

Der er i den forbindelse aftalt nogle nye spilleregler (syv principper) for 

dialogen med staten, som KL kan holde staten op på i de kommende år. 

På den helt korte bane lægger aftalen op til markante regelforenklinger 

på planlægningsområdet, beskæftigelsesområdet, en ny udbudslov samt 

nye frikommuneforsøg. 

 

En konsekvens af de nye spilleregler er således også en kursændring i ef-

fektiviseringssamarbejdet med staten. De mange business case-analyser, 

som har præget samarbejdet i de senere år, afløses således af et strategisk 

fokus på at skabe bedre rammer for kommunernes styring med rum for 

lokal tilpasning. 

Bedre rammer for planlægning 

Regeringen og KL er enige om, at planloven i dag sætter en række 



Teknikerkontaktudvalget  | 09-10-2015 

 SIDE  |  54 

unødige begrænsninger og hæmmer mulighederne for udvikling og 

vækst. Det gælder blandt andet i det åbne land, i de kystnære områder og 

i byerne. Forenkling af planloven skal være med til at styrke udviklingen, 

det lokalpolitiske råderum samt fortsat tage hensyn til natur og miljø.  

Regeringen vil fremlægge konkrete forslag på planlovens område i den 

kommende strategi for vækst og udvikling i hele Danmark. Det vil ske på 

baggrund af den igangværende dialog med KL som opfølgning på kom-

muneaftalen fra juni 2014 og med udgangspunkt i KL’s 32 løsnings-

forslag for den fysiske planlægning. I forlængelse heraf er regeringen og 

KL enige om at fortsætte dialogen om, hvordan kommunerne sikres de 

bedst mulige rammebetingelser for at understøtte vækst og udvikling i 

hele Danmark og herunder bl.a. se på samspillet  

Samarbejde om effektivisering 

Regeringen og KL er enige om at fortsætte dialogen og samarbejdet om 

effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Det indebærer bl.a., at 

de fælles analyser, der følger af tidligere økonomiaftaler inddrages i det 

fælleskommunale effektiviserings- og styringsprogram med henblik på at 

nyttiggøre ny viden i den kommunale praksis.  

 

En analyse foretaget af KORA viser fx, at kommunerne gennem bl.a. en 

centralisering af ejendomsadministrationen, en mere samlet og strategisk 

styring af ejendomsporteføljen og konkurrenceudsættelse kan skabe en 

mere effektiv drift. Tilsvarende har regeringen og KL undersøgt fo-

rudsætningerne for at realisere økonomiske og kvalitative gevinster via 

tværkommunale samarbejder inden for vejvedligeholdelse. 

Digitalisering  

Der er enighed om at udarbejde en ny fælleoffentlig digitaliseringsstrategi 

gældende fra 2016-2020. Denne forventes udarbejdet ved indgangen til 

2016. Der er endvidere enighed om at afsætte 30 mio. kr. fra det kom-

munale bloktilskud til den nye fællekommunale digitaliseringsstrategi i 

2016.  

Der er endvidere enighed om at revidere aftalegrundlaget for Ejendoms-

dataprogrammet, Adressedata-programmet samt Vand- og klimadatapro-

grammet, der indgår i grunddataprogrammet. Kommunerne vil i 2016 

medfinansiere Vand- og klimadataprogrammet i Geodatastyrelsen med 

0,7 mio. kr.  

Flygtningeboliger  

I forhandlingerne med regeringen har det været afgørende for KL at få 

sat et særligt fokus på den økonomiske virkelighed, som kommunerne 
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opererer indenfor. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et eft-

ersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, så kommunernes 

muligheder for at sikre en god integration af de nytilkomne flygtninge 

styrkes. Det stigende antal flygtninge medfører også behov for flere al-

mennyttige boliger.  

Grundkapital 

Regeringen og KL er enige om frem mod foråret 2016 at afdække barri-

erer for tilvejebringelse af billige almene boliger samt sammenhængen 

mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar. I forlængelse 

heraf vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grund-

kapitalindskud til 10 pct. til og med 2018. 

Kodeks for god kommunal selskabsledelse 

De kommunale selskaber spiller en central rolle i samfundet. Regeringen 

og KL er enige om at fastlægge et kodeks for god kommunal selskab-

sledelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe til formulering heraf. 

Ejendomsvurderinger 

Der skal udsendes nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i 2018 og øvrige ejen-

domme i 2019. Et godt datagrundlag for ejendomsoplysninger er en forudsætning for 

de nye ejendomsvurderinger. Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for i 

fællesskab at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for nye ejendomsvurderinger. 

Det gælder fx viden om zonestatus, anvendelsesformål og bebyggelsesprocent. Der 

er samtidig enighed om, at tilbagebetalinger fra ejendomsskatter drøftes i foråret 

2016 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017. 

 

 

16.2. Aftale om Grunddataprogram 3 – Vandforvaltning og klimatilpas-
ning 

SAG-2015-01695 anmc 

 

Baggrund 

Grunddataprogrammets delaftale 3, Vandforvaltning og Klimatilpasning, 

drejer sig om at etablere et landsdækkende grunddatasæt for vandløb og 

søer, et såkaldt vandløbsnetværk, samt et nyt hydrologisk tilpasningslag 

for at kunne skabe det fundament for at løse umiddelbare klimatilpas-

ningsopgaver på tværs af administrative grænser.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, udvalget tager sagen til orientering.  
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Sagsfremstilling 

Grunddataprogrammets delaftale 3, Vandforvaltning og Klimatilpasning, 

består af to delprojekter:  

 

• GD 3.1 Etablering af landsdækkende referencedatasæt for vandløb 

og søer, et vandløbsnetværk,  

• GD 3.2 Grunddata til understøttelse af klimaindsatser – den hydrolo-

gisk tilpassede højdemodel.  

 

Baggrunden for GD3 programmet er behovet for mere detaljeret plan-

lægning og regulering i relation til vandløb og søer og som følge af kli-

maforandringernes konsekvenser i form af øget nedbør og stormflod.  

 

Det har skabt behov for fælles grunddata, der kan skabe sammenhæng 

imellem forskellige myndigheders vandløbsdata på tværs af administra-

tive grænser samt behov for at kunne modellere vandets strømning på 

jordoverfladen som en del af klimatilpasningsopgaverne.  

 

Ved at etablere et grundlæggende landsdækkende referencedatasæt for 

vandløb og søer samt en ny hydrologisk højdemodel tilvejebringes et 

nødvendigt fundament for at løse umiddelbare klimatilpasningsopgaver, 

fx screening.  

 

Til arbejdet er der knyttet samlede udgifter på kr. 2.575.000, der fordeles 

parterne imellem, således at KL (kommunerne) dækker 28 % af udgiften, 

kr. 730.000. Staten (Geodatastyrelsen, Naturstyrelsen, NaturErhvervsty-

relsen) dækker 65 % og Danske Regioner 7 %.   

  

 

 

16.3. Afslutning af projekt vedr. fuldt digitale lokalplaner 

PRJ-2012-00045 bem 

 

Baggrund 

Som led i den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliserings-

strategi igangsatte KL og Miljøministeriet i 2012 et pilotprojekt der 

skulle undersøge potentialet i at kommuner indberetter lokalplaner efter 

en ny metode, hvor planerne digitalt indekseres efter de specifikke be-

stemmelser i planen. 

 

Der har ikke indtil nu kunnet findes en tilfredsstillende løsning, men be-

hovet for en mere gennemskuelig og let tilgængelig visning af lokalplan-

data er dog fortsat højaktuel. Sekretariatet arbejder derfor videre med at 
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fremme sagen i regi af bl.a. den kommende fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Pilotprojektet har overordnet set nået sit mål om at undersøge potentia-

let i en fuldt digitalisering af lokalplaner i plansystem.dk. 

 

Samtidig må det konstateres, at det dels har været særdeles vanskeligt at 

finde en måde at komme videre med projektet, med henblik på en land-

dækkende udrulning.  

 

Ligeledes må det konstateres, at de økonomiske forudsætninger for gen-

nemførelsen af projektet har forandret sig væsentligt siden 2013, og at 

der derfor ift. de økonomiske gevinster og konsekvenser bør tilvejebrin-

ges fornyede beregninger, før der indgås en aftale herom.   

 

Behovet for mere gennemskuelige og let tilgængelige lokalplandata er 

fortsat stort.  

 

Dette ses blandt andet i forbindelse med SKAT’s aktuelle arbejde med at 

udvikle nye modeller for ejendomsvurderinger, hvor nemmere tilgang til 

lokalplandata vedr. fx bebyggelsesprocent nu efterspørges af staten selv.  

 

Ligeledes har regeringens nedsatte ”Virksomhedsforum for enklere reg-

ler” også efterlyst en ny digital løsning for visning af lokalplandata.  

 

Bedre visning af lokalplandata er også et udtalt ønske hos mange kom-

muner og derfor indgår temaet i arbejdet med den kommende fælles-

kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

De nylige ressortændringer på planlovsområdet, hvor området er flyttet 

fra Miljøministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet, betyder, at sekreta-

riatet har en forventning om, at staten ønsker at se på sagen med nye 

øjne, herunder indgå i fornyet dialog med KL om den konkrete udmønt-

ning af en fuld digitalisering af lokalplandata.  

 

Sekretariatet fortsætter derfor sit arbejde med at søge at fremme sagen 

både som et vigtigt element i den kommende fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi samt i forbindelse med dialogen med staten om generelle 

moderniseringer af lokalplanredskabet (det igangværende planlovsar-

bejde).  
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16.4. Meld en særregel på havneområdet 

SAG-2015-04517 cro 

 

Baggrund 

I Trafik- og Byggestyrelsen ses der i øjeblikket på regelarbejdet med hen-

blik på, at reglerne skal følge internationale regler, normer og standarder, 

og at der som udgangspunkt ikke fastsættes danske særregler.  Derfor op-

fordres kommuner og andre aktører på havneområdet til at ”anmelde” 

danske særregler, som ønskes fjernet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering, og at eventuelle 

uhensigtsmæssige særregler, som udvalgets medlemmer støder på, indbe-

rettes til sekretariatet i løbet af oktober 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Danske særregler kan forringe virksomhedernes konkurrenceevne og 

stille danske borgere ringere, end hvad der er tilfældet i andre lande. Reg-

lerne kan dog også være velbegrundede, fx hvis man i Danmark ønsker 

et højere beskyttelsesniveau. Men hvis vi ikke kan forklare, hvorfor reg-

lerne skal være der, så må de genovervejes.  

 

Det gælder også de ”sære” regler, som pålægger virksomheder og bor-

gere ekstra byrder, men som måske ikke længere er tidssvarende eller i 

det hele taget forståelige.  

 

Efter drøftelse i det af Trafik- og Byggestyrelsens etablerede ”Branche-

panel for Havne” har styrelsen vendt blikket mod havneområdet.  

 

Styrelsen efterspørger input til særregler eller ”sære” regler inden for 

havneområdet. Især regler, der administreres af Trafik- og Byggestyrel-

sen, da de har mulighed for at ændre/justere disse, men de hører også 

gerne om andre ”sære” regler inden for havneområdet. 

 

KL’s sekretariat indsamler forslag til mere generelle emner, og opfordrer 

i øvrigt kommunerne til at indsende forslag direkte til Trafik- og Bygge-

styrelsen. 
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17. Eventuelt  
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18. Lukkede sager  

 


