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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. TKU Godkendelse af referat 9. oktober 2015  

SAG-2015-01632 skvt 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget den 09. oktober 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. Støj i blandede byområder 

SAG-2015-05616 CRO 

 

Baggrund 

I den seneste vækstpakke fra regeringen annonceres en revision af reglerne 

for støj, således at virksomhedernes behov tilgodeses i områder med byom-

dannelse og blandet bolig og erhverv.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget perspektiver sekretariatets arbejde med de fire ne-

denstående punkter, og drøfter evt. supplerende hensyn/ønsker, som bør 

inddrages i sekretariatets interessevaretagelse. 

 

• En ændring af regelsættet hen imod bedre muligheder for permanent sam-

eksistens ml. by og erhverv 

• En revision og gennemskrivning af de mange vejledninger på området, 

herunder større klarhed om retsgrundlaget 

• Bedre muligheder for at bygge altaner (en ny def. af hvad der er omfattet 

af udendørs opholdsarealer) 

• Ændring af reglerne for beregning af indendørs støj i nybyggeri med meka-

nisk ventilation. 

 

Sagsfremstilling 

Der varsles i vækstpakken ændrede støjregler på virksomhedsområdet me-

dio 2016. I perioden inden da vil sekretariatet søge indflydelse på regelæn-

dringerne, så de i videst muligt omfang kommer til at afspejle kommunernes 

interesser, og ikke kun virksomhedernes, som der nu lægges op til. 

 

I regeringens vækstudspil fra november 2015 står følgende: 

Regeringen vil:  

– Præcisere, hvornår der kan udlægges nye arealer til byvækst ved at fast-

sætte objektive kriterier for kommunens opgørelse af behovet for nyud-

læg. 

– Revidere regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkning, senest i som-

meren 2016, for at sikre, at virksomheders vækst- og udviklingsmulighe-

der ikke begrænses af nye boliger mv. 
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De ønsker vedr. støjregler, som kommunerne meldte ind i forbindelse med 

revision af planloven og tilhørende lovgivninger, omhandler især den nuvæ-

rende regulering af virksomhedsstøj ifbm. byudvikling. Altså vedrører de 

kommunale ønsker de to ovenfor nævnt fokusområder for regeringen.  

 

Erhvervs- og Vækstministeriet har igangsat en undersøgelse af området, 

hvor Rambøll har fået til opgave at finde cases samt lave en analyse af pro-

blemstillingerne. Det er Miljøstyrelsen, der i øvrigt forestår arbejdet. Ud-

gangspunktet her er udfordringer for fremstillingsvirksomhederne. En række 

kommuner har via KL meldt 17 konkrete cases (vedhæftet) ind med gode og 

dårlige eksempler på samspillet mellem byplanlægning og fremstillingsvirk-

somheder. En stor del af disse vedrører havneområder, men også byomdan-

nelse i bycentre. De kommunale eksempler kan være med til at danne 

grundlag for undersøgelsen, så den forhåbentlig bliver mere nuanceret – vel 

vidende at det er udenfor sekretariatets kontrol. 

 

 

3.2. Affaldsforbrændingssektorens fremtid 

SAG-2015-02249 ACH 

 

Baggrund 

Med vækstplanen og aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem re-

geringen og KL var parterne enige om målsætningen om at effektivisere af-

faldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virk-

somheder og forbrugere. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle 

komme med forslag til realiseringen heraf. 

 

Udvalgsarbejdet er afsluttet og der foreligger en ikke offentliggjort rapport, 

indeholdende en bruttoliste med 5 modeller. Der er ingen anbefalinger i rap-

porten, da der ikke kunne opnås enighed herom.  

 

Der har været afholdt møde mellem KL's formand og energi- forsynings- og 

klimaministeren den 25. november 2015, hvor sagen var på dagsordenen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget - i lyset af, at ministeriet snart forventes at spille 

ud - drøfter, hvordan KL skal stille sig. Forventningen er, at staten spiller ud 

med en markant konkurrenceudsættelse i sagen om den fremtidige organi-

sering af forbrændingssektoren og et ønske om at realisere et yderligere po-

tentiale i sektoren. 

 

Sagsfremstilling 

Rapportens 5 scenarier er:  
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Basis scenariet (uændret som i dag): Det indebærer, at kommunerne fortsat 

kan anvise affald både fra husholdninger og erhverv til egne anlæg til for-

brænding. 

 

Mix-scenariet: Det var dette scenarie, vi fra kommunal side støttede sidste 

år. Det indebærer, at man giver virksomhederne frit valg af anlæg til for-

brænding, mens man fastholder, at kommunerne kan anvise affald fra hus-

holdninger til egne anlæg. 

 

Frit erhvervsaffald 2.0: Dette er et nyt scenarie, som er spillet ind fra kom-

munal side. Det indebærer ligesom mix-scenariet, at kommunerne fortsat 

kan anvise affald fra husholdninger til egne anlæg. Hvad angår affald fra 

virksomheder etableres et marked til køb af ledig kapacitet på forbrændings-

anlæg, og der danner sig løbende en pris på dette marked, der gælder på 

tværs af alle anlæg. 

 

Licitations scenariet: Det var dette scenarie, som staten støttede sidste år. 

Det indebærer, at man giver virksomhederne frit valg af anlæg til forbræn-

ding, og at kommunerne skal gå i udbud med deres husholdningsaffald, 

uanset om de er medejer af et anlæg til forbrænding. 

 

Prisloft scenariet, evt. kombineret med benchmarking: Staten har ønsket af 

få dette scenarie med. Det er den måde, man regulerer naturlige monopoler 

på, eks. distribution af el og områderne vand og spildevand. Denne model 

passer derimod ikke så godt lige til affaldsforbrænding.  

 

I rapporten er yderligere anført en række enkeltstående effektiviseringstiltag: 

1. Værdien af fuld kapacitetsudnyttelse, dvs. værdien af at fylde ovnene 

op med importeret affald, biomasse eller nye fraktioner 

2. Fremskynde lukning af ældre anlæg 

3. Afstemme fremtidig kapacitet med forventninger til genanvendelse 

4. Øgede energieffektiviseringer  

5. Øgede genanvendelse af forbrændingsslagger 

6. Samarbejde om drift og vedligehold. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Af rapporten fremgår det, at licitationsscenariet har et potentiale på 665 mio. 

kr., mix scenariet (og frit erhvervsaffald 2.0) har et potentiale på 451 mio. kr. 

og prisloft scenariet et potentiale på 232 mio. kr.  

 

På mødet med ministeren meldte staten ud, at den vil gå efter en høj grad af 

konkurrenceudsættelse af sektoren. Staten vil endvidere tage evalueringen 
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af de politiske aftaler fra 2007 og 2010 med i samme proces. Det er i øjeblik-

ket uklart, om selve rapporten med de fem scenarier tænkes offentliggjort.     

 

På mødet med ministeren fremførte KL, at med en markedsgørelse vil prisen 

stige for forbrugerne – og hvis licitationsmodellen føres ud i livet forventer vi 

en betydelig modreaktion fra det kommunale bagland som følge af risikoen 

for strandede omkostninger, da investeringer i en række anlæg endnu ikke 

er tilbagebetalt. 

 

Desuden er der en betydelig usikkerhed om potentialerne – og beregnin-

gerne tager ikke højde for, at der i et EU-perspektiv er underkapacitet. En 

ensartet regnskabsaflæggelse kan være et skridt på vejen – såfremt det ikke 

bliver bureaukratisk.  

 

Staten har fornylig udsendt en rapport om modernisering af fjernvarmens 

økonomiske regulering. Affaldsvarmen der udgør 20% af fjernvarmen og ca. 

60 % af anlæggenes indtægter, vil være underlagt det regime der lægges op 

til i rapporten – nemlig en øget brug af benchmarking og standardiseret 

regnskabsaflæggelse. Et muligt kommunalt synspunkt kunne være, at be-

nytte dette til at imødekomme effektiviserings krav i hele affaldssektoren.  

 

 

3.3. Kommunernes arbejde med nye planrammer 

SAG-2014-04890 bem 

 

Baggrund 

Der ændres nu væsentligt i rammerne for den kommunale planlægning. Der 

lægges op til en drøftelse af betydningen af de ventede lovændringer for 

kommunerne planlægning, herunder den kommende kommuneplanproces.  

 

Indstilling 

Der lægges op til, at udvalget drøfter: 

 Hvor de største udfordringer/opgaver for kommunernes planlægning, som 

følge af ny lovgivning, ligger?  

 Hvilke opmærksomhedspunkter er der ift. den videre dialog med ministe-

riet/styrelsen om konkretiseringen af lovforslaget? 

 Hvilke opmærksomhedspunkter er der i forhold til implementeringen i 

kommunerne? 

 

Sagsfremstilling 
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Denne sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde med KTC planfaggrup-

pen. Regeringen har nu fremlagt sit udspil Vækst og udvikling i hele Dan-

mark. Udspillet indeholder i alt mere end 40 forslag til ændringer af planlo-

ven og tilknyttede lovgivning. Forslagene fordeler sig på følgende temaer:  

 Friere rammer for kommunernes planlægning og administrative lettelser  

 Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og for produktion 

 Større kommunal frihed til planlægning langs kysterne 

 En national turismestrategi og nye forsøgsprojekter for kyst- og natur-tu-

risme 

 Bedre udviklingsmuligheder for detailhandlen 

 Planlægning i de større byer. 

 

Udspillet afspejler på mange områder de tidligere fremsatte kommunale øn-

sker til en revision. Det gælder f.eks. forslaget om større kommunal beslut-

nings-kompetence på planområdet, mere fleksibel lokalplanlægning, flere 

muligheder i landzonen og ved stranden samt en afbureaukratisering af de-

tailhandelsbestemmelserne mv.  

 

KL kan på den baggrund være meget tilfreds med det gode resultat, som er 

opnået på baggrund af et langvarigt pres på både den tidligere og den nu-

værende regering. 

 

På baggrund af regeringens udspil er der samtidig en række opmærksom-

hedspunkter for KL i det kommende revisionsarbejde.  

 

Det skal dels sikres, at den konkrete udmøntning i videst muligt omfang til-

godeser de kommunale interesser, jf. KL’s løsningskatalog.  

 

Det skal også undgås, at regeringen med planlovsrevisionen fjerner nuvæ-

rende muligheder og opgaver fra kommunerne. 

 

Endelig skal der arbejdes for, at de temaer fra løsningskataloget, som ikke 

er medtaget i regeringens udspil, i videst muligt omfang inddrages i revisi-

onsarbejdet. 

 

Størst mulig kommunal beslutningskompetence 

Vækstudspillet indeholder en række oveskrifter, hvor det konkrete indhold af 

forslagene fremstår noget uklart. Der er også elementer i udspillet, hvor 

vægten ligger på den enkelte borgers eller virksomheds rettigheder, frem for 

kommunens muligheder for sikre en helhedsorienteret udvikling. 

 

I udspillet lægges der fx op til, at landbrug og dambrug skal have bedre mu-

ligheder for at opføre byggeri uden en landzonetilladelse. En gennemførelse 
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heraf vil begrænse kommunernes muligheder for at sikre en helhedsoriente-

ret udvikling i det åbne land. En regulering, der baserer sig på tilladelser, vil 

fortsat give de kommuner, der ønsker det, mulighed for at tillade mere byg-

geri i det åbne land. 

 

Sekretariatet vil arbejde for, at sikre størst mulig kommunal beslutningskom-

petence i de nye rammevilkår, herunder rammer der fremmer kommunal hel-

hedsplanlægning og lokale tilladelser. 

 

Så tæt på de 32 som muligt 

Der er ligeledes elementer i udspillet, hvor regeringen er gået noget længere 

end indholdet i KL’s 32 forslag.  

 

Det gælder fx kystnærhedszonen, hvor KL har foreslået en nuanceret be-

skyttelse, og ikke som det fremgår af udspillet, en fuldstændig ophævelse af 

zonen. Baggrunden for KL’s forslag var og er, et ønske om at finde en bedre 

balance mellem benyttelse og beskyttelse. Dette kan fx ske gennem en kon-

kret kortlægning af landskabet, således at de særligt værdifulde kystland-

skaber, også fremover nyder særlig beskyttelse. 

 

Sekretariatet vil arbejde for, at den kommende udmøntning af planlovsæn-

dringerne kommer så tæt på de fælleskommunale mandater fra ”Danmark i 

vækst og balance – 32 konkrete løsningsforslag for den fysiske planlæg-

ning”.  

 

Forsat krav om almene boliger 

Af udspillet fremgår det, at regeringen ønsker at fjerne kommunernes mulig-

hed for at sikre blandede byer. Dette skal ske ved at fjerne kommunernes 

mulighed for at stille krav om, at op til 25 % af boligerne i et område skal 

være almene boliger. Et redskab der er blevet yderligere relevant med pres-

set for at finde egnede boliger til de flygtninge, der kommer ti l Danmark. 

Dette redskab bør bevares også efter en lovrevision, hvilket sekretariatet vil 

arbejde for.  

 

Udfordringerne for byerne skal med i revisionen 

Udspillet indeholder en række forslag, der retter sig mod det åbne land og 

kysterne. Der er i udspillet ikke ret mange forslag, som retter sig mod de 

større byers udfordringer med at sikre en fornuftig omdannelse og udvikling 

af byerne.  
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F.eks. adresserer udspillet ikke udfordringerne med byplanlægning i områ-

der med særlige drikkevandsinteresser, ligesom problemerne med den nu-

værende støjregulering ift. virksomhedsstøj, er væsentlige at få løst, hvis 

ønsket om mere byfortætning skal tilgodeses. 

 

Sekretariatet vil derfor arbejde for, at udfordringerne i omdannelsen af de 

større byer for så vidt angår støj og drikkevandsinteresser, kommer til at 

indgå i regeringens planlovsarbejde. 

 

Revisionen skal være mere afbalanceret 

KL har i kataloget med de 32 løsninger været optaget at finde en god ba-

lance mellem vækst og beskyttelse. En afbalanceret løsning i kystnærheds-

zonen er ét eksempel. Et andet eksempel på den balance, er muligheden for 

aktivt at kunne planlægge for mere og bedre natur. Dette fik kommunerne et 

fint afsæt for med kravet om Grønt Danmarkskort fra foråret 2015. Dette red-

skab bør bevares også efter en lovrevision, hvilket sekretariatet vil arbejde 

for.  

  

Fokus på generel afbureaukratisering af detailhandelsområdet 

Der findes en stor variation kommunerne imellem, når det gælder ønsker til 

ændringer af planlovens detailhandelsregulering. Der er til gengæld bred 

enighed om, at området er blevet alt for bureaukratisk og usmidigt at regu-

lere.  

 

Sekretariatet vil derfor fremover, når det gælder eventuelle ændringer i de-

tailhandelsreglerne, holde udvalget orienteret om udviklingen i revisionsar-

bejdet. Samtidig vil sekretariatet aktivt arbejde for, at der gennemføres en 

generel afbureaukratisering af området, i overensstemmelse med forslagene 

i KL’s løsningskatalog. 
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4. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

4.1. Høring af bekendtgørelser som opfølgning på vandsektor-
forlig 

SAG-2015-05774 npj/syj 

 

Baggrund 

Der blev indgået et bredt politisk forlig om vandsektoren i foråret. Forslag 

om lovændringer har været i høring. Bekendtgørelser til konkretisering af lo-

ven er aktuelt i høring. I høringen indgår ændringer til bekendtgørelsen om 

spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. 

Denne ændring vil gøre det mere vanskeligt at få finansieret kommunale kli-

maprojekter.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver på flg. potentielle KL-

budskaber:  

– At §4 stk. 2 i den gældende bekendtgørelse om medfinansiering ændres, 

så overgang til 75% medfinansiering flyttes fra 1. januar 2016 til 1. januar 

2017. Derved kan den aftalte evaluering af klimatilpasningsaftalen mellem 

staten og KL fra 2012 gennemføres og eventuelle konsekvensrettelser af 

bekendtgørelser gennemføres inden denne overgangsdato. Dette blev til-

svarende forudsat i økonomiaftalen for 2015 i forbindelse med aftale om 

at forlænge muligheden for selskabernes 100% medfinansiering af klima-

tilpasningsprojekter 

– At KL ser det som afgørende for realisering af klimatilpasningsindsatsen 

for kommunalt og privatejede arealer, at selskaberne fortsat får mulighed 

for 100% medfinansiering 

– At KL forventer, at evalueringen af klimatilpasningsindsatsen foretages 

snarest og kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem de relevante 

ministerier og KL, da der er tale om ophæng i indgåede økonomiaftaler. 

Det bør derfor ikke være en evaluering, der alene er statslig styret. 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge økonomiaftalerne for 2013 og 2015 skulle der gennemføres en evalu-

ering af den aftalte klimatilpasningsindsats i 2015. Det har været KL’s for-

ventning, at spørgsmålet om selskabernes medfinansiering af klimaprojekter 

skal have en central plads i den aftalte evaluering. Evalueringen er des-

værre blevet udskudt af staten, hvilket KL gentagne gange har beklaget over 

for staten. 
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Sekretariatet finder det stærkt betænkeligt, at medfinansieringsbekendtgø-

relsen er sendt i høring uden hensyntagen til den aftalte evaluering. Det be-

tyder, at muligheden for selskabernes 100% finansiering af kommunale og 

private klimatilpasningsprojekter ikke længere er omtalt i bekendtgørelsen.  

 

Sekretariatet frygter, at staten dermed ikke er til sinds at lade dette spørgs-

mål indgå i den kommende evaluering af klimatilpasningsindsatsen, skønt 

det har været et markant ønske fra KL siden den første aftale blev indgået i 

2012, at der bør være permanent mulighed for 100% medfinansiering. 

 

Samtidig er det sekretariatets indtryk, at staten planlægger at foretage eva-

lueringen af klimatilpasningsindsatsen som et tværministerielt projekt, hvor 

KL (og DANVA) alene vil blive inddraget som en ’høringspart’. Dette er hel-

ler ikke i tråd med KL’s forventninger til evalueringen, da denne bør foreta-

ges i et nærmere samarbejde mellem ministerierne og KL, da der er tale om 

fælles aftalestof baseret på økonomiaftalen 2013. 

 

Sekretariatet foreslår derfor, at der rettes politisk henvendelse i sagen forud 

for indsendelse af høringssvar for at gøre opmærksom på, at KL ikke kan 

acceptere reduktion i medfinansieringsordningen uden forudgående fælles 

evaluering og efterfølgende genforhandling. Ordningen med 100% medfi-

nansiering bør som minimum forlænges endnu et år, så evalueringen kan 

gennemføres som forudsat, inden der skal tages stilling til en permanent 

ordning. 

 

Kommunerne er meget optaget af arbejdet med klimatilpasning og har  

længe efterlyst evalueringen. Kommunerne er efterhånden kommet rigtig 

godt i gang med realisering af klimatilpasningsplanerne, og der er gjort en 

række erfaringer med finansieringsmulighederne. Forsyningssekretariatet 

har i 2015 godkendt 75 ansøgninger under medfinansieringsordningen, og 

København og Frederiksberg Kommuner er på vej med medfinansieringsan-

søgninger for et tocifret milliardbeløb. 

 

 

 

4.2. Synlige kommuner i energipartnerskabet 

SAG-2014-07106 - brh 

 

Baggrund 

Gennem de sidste to år har kommunerne i partnerskaber med andre energi-

aktører arbejdet aktivt med strategisk energiplanlægning. Indsatsen har væ-
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ret finansieret delvist af aktørerne selv og delvist af puljemidler fra energifor-

liget 2012. KL har haft et tæt samarbejde med Energistyrelsen dels omkring 

formidling af projekterne og dels en dialog om rammerne for en kommunal 

strategisk energiplanlægning. Den 9. oktober 2015 afholdt KL og Energisty-

relsen en fælles afsluttende konference, som tydeligt viste, at kommunerne 

kan og vil spille en rolle i omstillingen til mere grøn energi.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Energipartnerskabet mødte stor opbakning på den afsluttende konference, 

hvor motivationen hele vejen rundt var i top. Dagen viste – hvad udvalgets 

formand Jørn Pedersen også fortalte fra scenen – at projekterne har skabt 

et stort momentum i kommunerne og hos mange af de andre energiaktører, 

herunder regionerne, forsyningsselskaberne og universiteterne.  

 

KL har derfor benyttet lejligheden til at invitere Energi-, Forsynings- og Kli-

maminister Lars Chr. Lilleholt til en dialog om, hvordan momentum på områ-

det kan videreføres. Ministeren har sagt ja til en sådan dialog, når en evalu-

ering af energipartnerskabet ligger klar. Det forventes den at gøre i novem-

ber måned. 

 

KL har allerede i et brev til ministeren foreslået to modeller til at fastholde 

momentum. I den ene model bliver strategisk energiplanlægning en lovbun-

den opgave, som tager sit udgangspunkt i kommunale samarbejder – det 

som vi taler om som energioplande.  

 

Den anden model er en forpligtende aftale om, at der med udgangspunkt i 

energioplande arbejdes med strategisk energiplanlægning. En sådan aftale 

vil være tidsbegrænset og forudsætter, at indsatsen understøttes af pulje-

midler afsat på finanslov eller som et led i en revision af energiforliget.  

 

Alle 14 projekter har fortalt om deres resultater – og optagelserne  er tilgæn-

gelige for alle interesserede. For at se videoer og læse mere om partnerska-

bet, se her: www.kl.dk/partnerskab.  

 

http://www.kl.dk/partnerskab
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5. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

5.1. Sammenhængende planlægning i det åbne land 

SAG-2014-04890 bem 

 

Baggrund 

Regeringen har i sit udspil til en planlovsrevision fremsat en række forslag til 

ændringer i reguleringen af det åbne land. Forslagene peger dog i meget 

forskellige retninger. Sekretariatet har arbejdet for, at landsbyfornyelseszo-

ner skulle indgå i pakken, hvilket er lykkedes. For at sikre de bedste rammer 

for arbejdet med landbyfornyelseszoner, er der brug for at skabe sammen-

hæng med reguleringen i husdyrlovgivningen. Samtidig er landsbyfornyel-

sesredskabet også en fornyet anledning til at adressere KL’s ønsker til en 

mere sammenhængende planlægning i det åbne land og en planlægning, 

som levner rum til de forskellige interesser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter: 

 At sekretariatet arbejder aktivt for at sikre sammenhæng mellem lands-

byfornyelsesredskabet og reguleringen i husdyrlovgivningen vedr. bl.a. 

lugtgener, 

 At KL anbefaler, at regeringen muliggør en koncentration af landbrugets 

driftsbygninger, såfremt de større udvidelser/sammenlægninger sker i en 

forpligtende dialog med kommunen, 

 At sekretariatet bruger arbejdet med landsbyfornyelseszonerne som løfte-

stang til at afdække hvilke yderligere lovændringer, der kan fremme kom-

munal helhedsplanlægning i det åbne land. 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen har i sit vækstudspil fremsat en række forslag til en ændret re-

gulering i det åbne land. Nogle af ændringerne giver kommunerne flere sty-

ringsmuligheder. Andre ændringer giver erhvervet og borgerne flere umid-

delbare rettigheder. 

 

KL’s forslag om landsbyfornyelseszoner er med i regeringens udspil. KL’s 

teknik og miljøudvalg har tidligere besluttet, at KL så vidt muligt, skal gå ef-

ter at få en fælles forståelse med erhvervet om mål og midler i denne sag, 

da det ellers kan blive vanskeligt for kommunerne efterfølgende at skaffe lo-

kal opbakning til fornyede rammer for bosætning i det åbne land.  
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Regulering i husdyrloven 

Hovedformålet med at udpege særlige landsbyfornyelseszoner er at skabe 

afgrænsede områder, hvor det er særligt attraktivt at bygge og bosætte sig. 

Dette betyder samtidig, at det det som altovervejende hovedregel vil foregå 

steder, hvor der ikke ligger større husdyrbedrifter i nærheden, grundet de 

dertil hørende store lugtgener. 

  

I de tilfælde, hvor det lokalt vurderes hensigtsmæssigt at omdanne en 

landsby, så den rykker tættere på et eksisterende brug, er der dog behov for 

at fastlægge et klart regelgrundlag herfor. Én måde at håndtere dette på er 

at præcisere husdyrlovgivningens lugtgenebestemmelser, således at nye 

boliger inden for en landsbyfornyelseszone omfattes af genegrænserne for 

enkeltboliger frem for genegrænserne for en samlet bebyggelse. Genegræn-

serne for enkelt-boliger er noget højere end for en samlet bebyggelse. 

 

Sekretariatet vil gå i dialog med de relevante ministerier med henblik på at 

drøfte mulige løsninger, der kan sikre sammenhæng mellem landsfornyel-

sesred-skabet i planloven og reguleringen i husdyrlovgivningen.  

 

Regulering af driftsbygninger i det åbne land  

Udpegning af særlige landbyfornyelseszoner, hvor fornyet bosætning priori-

teres er ét væsentligt skridt i retning af en mere helhedsorienteret regulering 

af det åbne land. Altså en mulighed for i højere grad end i dag, at planlægge 

sammenhængende for de mange forskellige funktioner – i dette tilfælde bo-

sætning - der skal findes plads til i det åbne land. 

 

Landbrugets driftsbygninger er et af de områder, hvor landmanden på den 

ene side nyder relativ stor frihed, set i relation til opførelse af andre typer af 

bebyggelse, men hvor han på den anden side også er underlagt nogle krav, 

der modvirker en generel rationalisering og koncentration af landbrugets 

bygningsmasse. F.eks. kan nye bygninger kun opføres max. 20 m fra de ek-

sisterende, ligesom der kun kan opføres driftsbygninger, som er nødvendige 

for en enkelte bedrift. Særligt sidstnævnte modvirker en hensigtsmæssig 

strukturudvikling af erhvervet, herunder mulighed for koncentration af byg-

ningsmassen.  

 

Nye muligheder for en større grad af koncentration af driftsbygninger kan 

understøtte kommunernes samlede planlægning, herunder på sigt bidrage til 

at minimere interessekonflikterne i forbindelse med fx landbyfornyelseszo-

nerne. Det vurderes således også at kunne være en gevinst for landbruget.  

 

Sekretariatet vil gå i dialog med de relevante ministerier med henblik på at 

sikre, at eventuelle nye muligheder for etablering af driftsbygninger i det 
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åbne land, jf. vækstudspillet, sker i en forpligtigende dialog med kommunen. 

Hermed styrkes kommunernes muligheder for at sikre en helhedsorienteret 

areal-anvendelse i det åbne land. 

 

Yderligere tiltag der kan forbedre kommunerne muligheder for en sammen-

hængende planlægning 

Af regeringens vækstudspil fremgår det, at man ønsker at igangsætte en un-

dersøgelse af, hvordan kommunerne kan få bedre rammer til en mere hel-

hedsorienteret og sammenhængende planlægning. Sekretariatet vil i den 

forbindelse bl.a. bruge arbejdet med landsbyfornyelseszonerne som løfte-

stang til at afdække, hvilke yderligere lovændringer, der kan være behov for 

i denne sammenhæng. 

 

 

5.2. KL’s kommende turismeudspil 

SAG-2015-02833 bem 

 

Baggrund 

Sekretariatet arbejder lige nu med et nyt udspil på turismeområdet. Udspillet 

indeholder en række anbefalinger til primært regeringen. Udspillet lanceres 

på KL’s Turismetræf d. 25. januar 2016. Efter lanceringen følger en proces 

mellem KL og kommunerne, hvor der skal identificeres tiltag/forbedringer 

kommunerne allerede kan og bør iværksætte, med henblik på at styrke ud-

vikling og vækst på turismeområdet. For teknik og miljø er det særlig rele-

vant at drøfte anbefalingerne vedr. vækst i kystturismen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter opmærksomhedspunkter for sekretariatets 

videre arbejde med udspillet, for så vidt angår kystturisme. 

 

Sagsfremstilling 

I regi af KL’s strategiprojektet Danmark i vækst og balance er det besluttet, 

at KL skal komme med et udspil der giver konkrete anbefalinger til hvordan 

vækst og udvikling inden for turisme kan styrkes. 

 

Udspillet skal lanceres på KL’s Turismetræf d. 25. januar 2016 og kommer til 

at indeholde en række anbefalinger til regeringen vedr. konkrete lovændrin-

ger, initiativer mv., der bør inddrages i den kommende nationale turismestra-

tegi som ventes præsenteret i foråret 2016 (fase 1).  

 

Efter lanceringen af turismeudspillet igangsættes en proces (fase 2) hvor KL 

i dialog med kommunerne ønsker at identificere konkrete tiltag der allerede 
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nu kan iværksættes af kommunerne med henblik på at styrke udvikling og 

vækst på turismeområdet.  

 

Udkastet til anbefalingerne til regeringen på hele turismeområdet er vedhæf-

tet i bilag 1. I denne sammenhæng lægges op til en nærmere drøftelse af 

udkast til anbefalinger vedr. vækst og udvikling i kystturismen. Udkastet er 

vedhæftet i sin fulde længde i bilag 2. 

 

Anbefalinger vedr. kyst- og naturturisme  

I 2013 købte danske og udenlandske turister for samlet 91,9 mia. kr. i Dan-

mark. Næsten halvdelen, dvs. ca. 43,2 mia. kr., stammer fra kyst- og natur-

turisme, der med en andel på 76% af de samlede overnatninger er den bran-

che på området, der genererer den største omsætning.  

 

På trods af den store omsætning i kyst- og naturturisme, er væksten stort 

set er gået i stå. De seneste tal viser, at væksten i kyst- og naturturismen i 

perioden 2008-2014 ligger næsten stille, mens fx storbyturismen i samme 

periode er vokset med hele 69 % og erhvervs- og mødeturismen med 9 %.   

 

Der er behov for at styrke kommunernes analyser af hvor og hvordan der 

kan skabes udvikling i kystturismen. Kommunerne bør i højere grad end i 

dag tilvejebringe et strategisk analysegrund-lag for de kommende års inve-

steringer i dansk kysturisme. Strategien bør omfatte flere kommuner efter en 

model a la business regions, hvor de enkelte kommuner/områder udfylder 

særlige funktioner/eller roller i en samlet strategi.  

 

1. Det anbefales, at kommunerne i højere grad end i dag og på tværs af 

kommunegrænser, tilvejebringer et forbedret strategisk grundlag for de 

kommende års investeringer i dansk kysturisme. 

 

Analyser viser, at mange eksisterende arealudpegninger ved kysterne er en-

ten forældede eller allerede delvist udnyttede. Samtidig er den nuværende 

lovgivning og statslige praksis omkring nye arealudpegninger ved kysten, 

meget restriktiv. Der bør gives bedre muligheder for at kommunerne kan 

have mere dynamisk arealforvaltning på kystturismeområdet. Det indebærer 

blandt andet bedre muligheder for løbende at udlægge nye arealer til turis-

meformål. 

 

2. Det anbefales, at regeringen i sin varslede ændring planloven muliggøre 

nye, mere dynamiske arealudpegninger til kystturismeformål. 
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Der er behov for nye viden om nuværende og fremtidige investeringspotenti-

aler i kystturismen. Ligeledes er der brug for udvikling af mere konkrete red-

skaber, der kan understøtte kommunernes arealplanlægning. Dette er ikke 

en opgave kommunerne kan løse alene. 

 

3. Det anbefales, at regeringen i tæt samarbejde med kommunerne tilveje-

bringer viden og redskaber, der kan understøtte kommunernes arbejde 

med at sikre et investerings-interessant arealgrundlag.  

 

Mange store og små kystbyer har ikke en attraktiv forbindelse til stranden og 

havnen. Samtidig er det i dag svært at få lov til at omdanne overskydende 

bygninger mv. til nye funktioner der kan understøtte turismen i området. Der 

skal derfor skabes bedre muligheder for udvikling af de strand- og havneom-

råder der ligger i forbindelse med bymæssig bebyggelse ved kysten. 

 

4. Det anbefales, at regeringen indfører særlige dispensationsregler inden 

for den del af strandbeskyttelseslinjen, der ligger i forbindelse med by-

mæssig bebyggelse.  

 

Flere kommuner arbejder med offentlige private partnerskaber i byudviklin-

gen. Dette foregår i dag på frivillig basis, hvilket gør det vanskeligt at fast-

holde et langsigtet samarbejde om udviklingen. I udlandet er der gode erfa-

ringer med at etablere BIDs til fremme af lokalt engagement og ressourcetil-

førsel til byen/bydelen. Et BID finansieres af et obligatorisk kontingent fra 

ejendomsbisiddere i et område. Skal BID kunne lade sig gøre i Danmark 

kræver det en ændring af planloven.  

 

5. Det anbefales, at planloven ændres så mere forpligtigende offentlige-pri-

vate samarbejder omkring byudvikling muliggøres.  

 

Kommunerne har allerede i dag mulighed for, at skaffe økonomiske midler til 

forbedring af bymiljøerne gennem byfornyelsesloven. Men der kun søges 

midler på baggrund af kommunernes egne udgifter til byfornyelse, mens 

midler tilvejebragt via private bidragsydere ikke tæller med. Hermed tilskyn-

der byfornyelseslovgivningen ikke til mere offentligt/privat samarbejde.  

 

6. Det anbefales, at byfornyelsesloven ændres, således at private bidrag 

kan indgå i den samlede projektsum, der kan søges tilskud til.  

 

I en ny vækststrategi på kystområdet skal kystbyerne styrkes. Der skal der-

for også være bedre muligheder for at udvikle og udvide overnatningskapa-

citeten i byzonen. Reguleringen af sommerhuszoner i planlægningen skaber 
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i dag nogle benspænd for tilladelse til ferieboliger i byzonen og det bør æn-

dres. 

 

7. Det anbefales, at regeringen og KL sammen undersøger, hvordan der 

kan sikres bedre udviklingsmuligheder for ferieboliger i byzonen samt 

hvordan reguleringen generelt kan forenkles.  

 

Udlændinges forbud mod at erhverve sommerhuse i Danmark skal fasthol-

des. Implementeringen af EU særreglen i den danske lovgivning betyder 

desværre også, at mulighederne for at tillade blandende investeringskon-

cepter hvor hoteller, ferieboliger, luksuscampinghytter mv. tænkes sammen, 

er stærkt begrænsede. 

 

8. Det anbefales, at regeringen hurtigst muligt igangsætter den varslede 

undersøgelse af hvordan reglerne i sommerhusloven vedr. erhvervs-

mæssig udlejning kan moderniseres, uden at de kommer i konflikt med 

sommerhusprotokollen. 
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6. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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7. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

 

 

7.1. Byggesagsbehandling – flere initiativer 

SAG-2015-03954 nsv 

 

Baggrund 

Regeringen har et lovforslag i høring om ændring af den tekniske bygge-

sagsbehandling, brandlovgivningen og om ekstra mulighed for byggesags-

gebyr. Regeringen foreslår en certificeringsordning for den tekniske byge-

sagsbehandling, hvorved denne del overgår fra kommunen til private virk-

somheder, som certificeres med ansvar for at konstruktionen af byggeriet er 

lovlig.  

 

Forslaget er en udløber af Produktivitetskommissionen, som i 2013 frem-

førte, at muligheder for standardisering og nye løsninger skulle fremmes.  

Samtidig oplever ansøgere store forskelle i, hvordan de tekniske krav bliver 

fortolket i kommunerne. Den tidligere regering foreslog en løsning med cen-

tralisering af den tekniske byggesagsbehandling, som både erhverv og kom-

muner modsatte sig. Cirka 60.000 sager byggesagsbehandles årligt, heraf 

indeholder ca. 6.000 teknisk byggesagsbehandling.  

 

Fælles nationale servicemål (sagsbehandlingstider) blev sidste år besluttet 

som en del af økonomiaftalen 2015. Siden har KL forhandlet med Finansmi-

nisteriet om kriterierne for måling. Denne forhandling forventes afsluttet i ef-

teråret 2015. 

 

Ændringerne ift. brandlovgivning og gebyrer er i udgangspunkt er af mindre 

betydning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget perspektiver flg. potentielle KL-udmeldinger: 

• Kommunerne vil gerne forpligte sig til aftalen om gennemsnitlige natio-

nale servicemål for sagsbehandling på en række vilkår, herunder at der 

etableres et system, som giver retvisende data for sagsgangene 

• Økonomiaftalen 2016 hviler på den præmis, at statens omprioriteringsbi-

drag sætter en styringsmæssig ramme, inden for hvilken kommunerne 

selv kan afgøre niveauet for den lokale service, og hvordan de økonomi-

ske mål nås 

• Givet de to forhold ovenfor, mener KL ikke, at det er rettidigt eller hen-

sigtsmæssigt, at staten afgør, hvilke redskaber kommunerne skal bruge 
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for at levere service og kvalitet i (bygge)sagsbehandlingen til borgere og 

erhverv 

• Det skal være frivilligt, om kommunerne vil gøre brug af certificeringsord-

ningen, eller ordningen kan indføres, hvis servicemål ikke opfyldes 

• Hvis staten alligevel vil have indflydelse på kommunernes styring, vil KL 

anbefale og tilstræbe, at nye initiativer sikrer en smidig og løsningsorien-

teret sagsbehandling, med de nødvendige ressourcer og til fordel for en 

bred brugergruppe 

• Under alle omstændigheder skal kommunerne ikke miste nogle ressour-

cer til sagsbehandlingen, da formålet med initiativerne er hurtigere sags-

behandling med høj kvalitet som vækstfremmer. 

 

 

Sagsfremstilling 

Reglerne om byggesagsgebyr fortsætter som hidtil, med en ny mulighed for 

et opstartsgebyr, hvis kommunen har fjernet gebyret – dette for at fremme 

seriøse henvendelser. Brandlovgivningen flyttes fra beredskabs- til byggelo-

ven, hvilket i udgangspunkt kun er administrativt.  

 

Regeringen forventer, at certificeringsordningen af tekniske forhold vil give 

bedre grundlag for at høste stordriftsfordele i byggeriet, øge brug af nye løs-

ninger og gøre processen mindre byrdefuld for virksomhederne og bidrage 

til kortere sagsbehandlingstid.  

 

Sekretariatet vurderer, at det er usikkert, om forslaget vil have særlig stor ef-

fekt. Langt de fleste byggesager indeholder ikke teknisk byggesagsbehand-

ling, og de komplicerede sager kræver sagsbehandling, fordi der er en lang 

række af tilstødende lovgivning samt lokale forhold at tage hensyn til. Der-

udover vil forslaget favorisere de store virksomheder, som fremover vil have 

gode muligheder for at blive certificerede med risiko for en centralisering til 

følge.  

 

Sekretariatet vurderer endvidere, at selve opbygningen af certificeringsord-

ningen skal laves med stor omhu. Den eksisterende ordning for telte funge-

rer fx ikke efter hensigten og har ikke skabt mindre, men mere, arbejde i 

kommunerne samt utilfredse borgere. 

 

Som nævnt i en tidligere indstilling er det fortsat afgørende, at der bliver en 

klar rolle- og ansvarsfordeling, således at de certificerede rådgivere får en 

del af det ansvar, som kommunerne har i dag for fx bygningers sikkerhed, at 

der defineres klare snitflader til den kommunale del af byggesagsbehandlin-
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gen, og at lokale prioriteter og hensyn fortsat behandles i kommunen. Der-

udover skal ny organisering af byggesagsbehandling tage hensyn til føl-

gende: 

 

• Det fælleskommunale digitale ansøgersystem Byg&Miljø, betyder at an-

søgningsproceduren fra den 1. december 2014 blev ens i hele landet, 

hvilket særligt er til glæde for byggeerhvervet  

• Virksomhederne sætter stor pris på god vejledning og dialog med kom-

munerne om fælles løsninger, og det arbejde vil kommunerne gerne 

styrke. Reglerne kan fortolkes på forskellig måde og vil ofte basere sig 

på skøn, hvorfor der fortsat vil forekomme forskellige afgørelser. Fleksi-

biliteten er imidlertid til fordel for fx arkitekter 

• Lange sagsgange skyldes ofte fejl og mangler i ansøgningerne. Gennem 

tidlig dialog og forventningsafstemning med brugerne, kan kommunerne 

give bedre vejledning, og ansøgere får en realistisk tidsplan for deres 

projekt 

• Der er behov for regelforenkling og klarhed om lovfortolkning, hvilket 

kommunerne vil bidrage til i Trafik- og Byggestyrelsens arbejdsgruppe 

• Det kan være givtigt med flere typegodkendelser, så et byggeprojekt kan 

få én godkendelse af de tekniske forhold, som gælder i andre kommu-

ner, hvor disse byggerier opføres. 

 

KL’s Teknik- og Miljøudvalg har pointeret, at: 

• Byggesagsbehandling sammen med andet myndighedsarbejde er en af-

gørende del af kommunernes erhvervsserviceindsats, hvorfor kommu-

nerne fortsat skal koordinere processerne og sikre leverance og god ser-

vice til virksomhederne. Den tekniske byggesagsbehandling kan godt lø-

ses af eksterne aktører. Det afgørende er, at kommunerne selv behand-

ler de dele af byggesagerne, hvor der træffes afgørende beslutninger i 

relation til fx kommunens planlægning 

• Kommuner, evt. tværkommunalt, bør kunne blive certificeret til at udføre 

den tekniske byggesagsbehandling - på lige vilkår med private firmaer 

• Der er for stram fortolkning af de bygge- og brandtekniske krav ift. høj-

lagre.     

 

 

7.2. Høringssvar – Bekendtgørelse om gravetilladelser 

SAG-2015-05682 nis 

 

Baggrund 

KL har udarbejdet vedlagte høringssvar til bekendtgørelse om gravetilladel-

ser. 
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Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

 

Bekendtgørelsen er en udløber af den nye vejlov. Det fremgår af § 1, stk. 2, 

at gravninger, der er maksimalt 15 cm dybe undtages fra kravet om vejmyn-

dighedens tilladelse. Det betyder, at et meget stort antal forandringer og op-

gravninger i offentlige vejarealer er undtaget fra kravet om at skulle have en 

gravetilladelse efter § 1, stk. 1.  

 

Til en gravetilladelse er der knyttet en lang række betingelser og særlige vil-

kår om arbejdets gennemførsel. Det er i gravetilladelsen, at vejmyndigheden 

konkretiserer sine krav til start- og slutdato, samt tager stilling til om arbejdet 

skal udføres uden for myldretiden, om natten eller som weekendarbejde. Det 

er også i gravetilladelsen at vejmyndigheden beskriver informationsbehov og 

de konkrete forhold arbejdet skal udføres efter for at mindske generne for 

beboerne i området.  

 

Når man undtager de vejarbejder, der maximalt er 15 cm dybe fra kravet 

om, at der skal foreligge en gravetilladelse fra vejmyndigheden, uden at er-

statte det med andre bestemmelser, fjerner man samtidig vejmyndighedens 

mulighed for at stille betingelser og særlige vilkår t il de arbejder.  

 

Sekretariatet vurderer, at det er i strid mod intentionen i den nye vejlov om 

at få bedre styr på vejarbejderne.  

 

Sekretariatet har derfor bl.a. på den baggrund anbefalet, at undtagelsen fra 

krav om vejmyndighedens godkendelse for gravninger med maksimal dybde 

på 15 cm udgår af bekendtgørelsen. 

 

 

7.3. Afslutning af projekt Byg og Miljø 2011-2015 

SAG-2015-04776 MSTE 

 

Baggrund 

I forbindelse med afslutningen af den nuværende fælleskommunale digitali-

seringsstrategi 2011-2015 er der også afrapporteret for Byg- og Miljøporta-

len. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 
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Sagsfremstilling 

Byg- og Miljøportalen anvendes i forbindelse med borgere og virksomheders 

ansøgning og godkendelse af bygge- og miljøtilladelser. 

 

Projektet bygger på erfaringerne fra et pilotprojekt, som seks kommuner og KL 

gennemførte sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2009/2010. 

 

Projektet blev senere udvidet til at omfatte borgerrettede miljøansøgninger 

(fx etablering af jordvarmeanlæg eller anmeldelse af olietank) og senest 

virksomhedsrettede miljøansøgninger (fx spildevandtilladelser eller VVM-

screeninger). 

 

Projektets resultater 

Byg- og Miljø har nået de mål, som var sat for projektet. Det oprindelige mål 

var, at 80 kommuner skulle have implementeret løsningen i 2015. Byggede-

len anvendes i dag af samtlige 98 kommuner, og der er pr. 1. november 

2015 gået ca. 60.000 ansøgninger igennem denne del af portalen. Generelt 

må Byg og Miljø-portalen betegnes som stor succes og som et eksempel på 

en moderne brugervenlig it-løsning og et vellykket offentligt it-projekt.  

 

I forhold til de borgerrettede miljøansøgninger har 88 kommuner tilsluttet sig 

denne del, og i forhold til den virksomhedsrettede miljødel (Miljøudvidelsen) 

har 88 kommuner tilmeldt sig.  

 

Pr. 1. december 2014 blev det obligatorisk for alle borgere at ansøge om 

byggetilladelse via Byg og Miljø. 

 

Pr. 1. januar 2016 vil det være obligatorisk for virksomheder, og dermed 

også kommunerne, at søge om miljøtilladelser via Miljøudvidelsen. Miljøsty-

relsen har ansvaret for Miljøudvidelsen og udviklingen og implementeringen 

sker i samarbejde med KL og KOMBIT. 

 

Som et godt eksempel på en løsning, der går på tværs af lovgivningsgræn-

ser, har Kulturstyrelsen også tilsluttet sig, således at der også kan søges om 

byggetilladelse til fredede bygninger gennem Byg og Miljø. 

 

KOMBIT har spillet en hovedrolle i projektet som ansvarlig for udviklingen af 

selve løsningen, og har bl.a. på vegne af kommunerne gennemført udbuddet 

med inddragelse af mere end 20 kommuner i det kravspecificerende ar-

bejde. Efterfølgende har KOMBIT stået for den løbende udvikling af løsnin-

gen med tæt inddragelse af kommunerne. Der er bl.a. nedsat en kommunal 

faggruppe, der bistår KOMBIT med at vedligeholde og videreudvikle løsnin-

gen. Faggruppen består af et bredt udsnit af kommunale repræsentanter.  
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Udover at sikre en god digital service til borgerne giver Byg og Miljø også en 

økonomisk gevinst for kommunerne. Gevinsten vurderes til for kommunerne 

under et, at udgøre 38 mio. kr. fra 2015 og frem. 

 

Perspektiver 

Det er en del af den nye fælleskommunale digitale strategi ”Lokal og digital” 

, at Byg og Miljø-løsningen skal videreudvikles i de kommende år med 

blandt andet flere miljøsager og BBR-integration. 

 

 

7.4. Høringssvar til forslag om ændring af byggeloven  

SAG-2015-03954 nsv 

 

Baggrund 

Regeringen har stillet lovforslag om certificering af den tekniske byggesags-

behandling, brandlovgivning og ekstra mulighed for byggesagsgebyr. Sagen 

blev behandlet på TMU-mødet i nov. 2015. Sekretariatet har nu afsendt hø-

ringssvar.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

I det følgende resumeres hovedpunkter i KL's høringssvar til forslag om æn-

dring af byggeloven – det samlede høringssvar findes på kl.dk. Lovforslaget 

er en udløber af Produktivitetskommissionens anbefalinger. Formålet er at 

øge mulighederne for standardisering samt nye løsninger i byggeriet.  

 

Kommunerne vil fortsat gerne være understøttende for vækst og udvikling, 

og deltager derfor gerne i det fortsatte arbejde for at sikre fleksible og dyna-

miske byggeløsninger, som samtidig indgår i balance med lokalområdet. 

Flere kommuner kan derfor have både kompetencer til og interesse i at blive 

certificerede til teknisk byggesagsbehandling på lige fod med private rådgi-

vere. Kommunerne kan bidrage med serviceorienteret vejledning, lokalkend-

skab, og koordinering af sagsområder.  

 

Virksomhedernes samarbejde med kommunerne er forbedret væsentligt 

over de seneste år, gennem en målrettet indsats i kommunerne. Dette viser 

både undersøgelser lavet af Verdensbanken i juni 2015, hvor Danmark er på 

en 5. plads ud af 189 lande, og DI’s analyse af det kommunale erhvervs-

klima.  
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KL´s holdning er derfor, at afgørende forandringer af byggeloven skal sikre, 

at det som allerede fungerer rigtig godt i mange kommuner, ikke ødelægges 

af statslig styring, og at ulemperne ved nye tiltag tænkes grundigt igennem. 

 

Nuværende positive processer 

Der er allerede igangsat en række initiativer i kommunerne for at fremme 

service, nedbringe den samlede sagsbehandlingstid og skabe ensartethed 

nationalt: 

• Digitalisering og standardisering af ansøgningsprocessen ved indførel-

sen af Byg & Miljø, pr. 1/12-2014 

• Etablering af ”Én indgang for erhvervslivet” i kommunerne  

• Dialogbaseret og løsningsorienteret sagsbehandling i ”Kommune 3.0”.  

 

Som led i Økonomiaftalen 2015 mellem KL og Regeringen arbejdes der des- 

uden på en aftale om fælles nationale servicemål for sagsbehandling af for- 

skellige typer byggeri (samt miljø- og husdyrgodkendelser).  

 

Effekterne af disse initiativer kan endnu ikke måles fuldt ud. Dog tyder om-

talte undersøgelser på, at kommunerne er bedre til at sagsbehandle bygge-

sagerne end Trafik- og Byggestyrelsens opgørelser viser – da dette datama-

teriale desværre ikke er validt.  

 

Lovforslagets delelementer 

1) Samling af de driftsmæssige foranstaltninger vedrørende brandsikker-

hed 

2) Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold 

3) Undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring 

4) Indførelse af et mindre, fast gebyr for alle typer byggesager. 

 

Ad 1. Samling af de driftsmæssige foranstaltninger vedrørende brandsikker-

hed 

Forslaget forekommer overordnet set fornuftigt og er baseret på Produktivi-

tetskommissionens anbefaling om at samle kravene til bygningens brandsik-

kerhed i ét regelsæt. 

 

KL´s holdning er, at såfremt indholdet af de driftsmæssige forskrifter over-

flyttes til Byggeloven, bør der indføjes en mulighed for, at kommunalbesty-

relserne kan bemyndige de enkelte redningsberedskaber til at forvalte dette 

lovområde. Det skyldes at kommunerne efter den 1. januar 2016 har organi-

seret de kommunale redningsberedskaber som samordnede redningsbered-

skaber i henhold til § 10 i Beredskabsloven og § 60 i Lov om kommunernes 

styring. 
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Ad 2. Forslaget er, at skabe hjemmel til ministeren til at udmønte bestem-

melserne i en bekendtgørelse 

Kommunerne har i forbindelse med tidligere forslag om at samle den tekni -

ske byggesagsbehandling i ”centre” selv bragt forslaget om at afdække mu-

ligheden for en certificeringsordning i spil, som en langt bedre løsning for 

byggeriet end centre, der ville betyde et ekstra og fordyrende led for bygge-

riet.  

 

Certificering formodes at give effektivitet. Staten ønsker mere ensartede 

krav til den tekniske byggesagsbehandling og forventer, at det kan løses 

ved en certificeringsordning. Desuden forventes det, at den kommunale 

sagsbehandling bliver hurtigere, når der ikke skal rykkes for teknisk doku-

mentation. 

  

KL´s holdning er, at det er en ulempe, at forslaget vil tilgodese store virk-

somheder, og derfor virke centraliserende på erhvervet, til skade for mindre 

lokale erhvervsdrivende. Samtidig er certificering ikke en garanti for ensartet 

teknisk byggesagsbehandling, da virksomhedernes viden på området vil 

være et forretnings- og konkurrenceparameter, og dermed ikke blive delt 

med andre, sådan som kommunerne gør.  

   

Med forslaget skal kommunerne fortsat være bygningsmyndighed – men 

samtidig er det uklart om de fratages en del af myndighedsansvaret. Det 

fremgår af forslaget, at kommunernes pligt til at lovliggøre et ulovligt forhold 

dog også vil finde anvendelse her. Derfor bør forslagets bemyndigelse til at 

fastsætte nærmere bestemmelser om kommunens rolle som myndighed gi-

ves særlig stor opmærksomhed fra statens side.  

 

KL imødeser store udfordringer med at udarbejde en certificeringsmodel. 

Kommunerne har i den forbindelse med tilfredshed noteret sig, at man er in-

viteret til at deltage i forarbejdet med henblik på at skrue en bæredygtig løs-

ning sammen, og deltager meget gerne i denne proces. I processen skal der 

tages stilling til en række centrale spørgsmål, som KL har sendt.  

 

En sikring af både kompetencer og koordination i myndighedsopgaven kan 

ske ved at relevante kompetente kommuner certificeres, og derved i praksis 

løser opgaven for andre kommuner.  

 

Ad 3. Undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring 

Det er i Østre Landsret afgjort – ved dom refereret i UfR 2013.2517Ø – at 

kommunen ikke kan kræve byggeskadeforsikringen tegnet, hvis det er umu-

ligt for den professionelle bygherre at tegne den. I praksis har der vist sig 

mange vanskeligheder med at tegne forsikringen.  
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Lovforslaget tager ikke højde for de yderligere vanskeligheder, der vil være 

forbundet ved at tegne forsikringen, når der ikke findes et forsikringstilbud 

på opførelsestidspunktet, og hvor der kan gå op til 10 år, før kravet om teg-

ning af byggeskade-forsikring aktualiseres ved salg af ejendommen. Der er 

ikke i lovforslaget taget stilling til, af hvem og hvordan det skal påses, at der 

tegnes en byggeskadeforsikring i forbindelse med ejendomssalg. 

 

Ad 4 Indførelse af et mindre, fast gebyr for alle typer byggesager. 

De ændrede gebyrbestemmelser indebærer, at det gøres muligt for kommu-

nerne at beslutte, at der skal opkræves et mindre fast gebyr i alle typer byg-

gesager. KL ønsker, at det præciseres, om det alene er tiltænkt de kommu-

ner, der har besluttet fuld skattefinansieret byggesagsbehandling – eller 

også dem, der fortsat anvender brugerbetaling. 

 

 

7.5. Opstart af netværk om kommunal ejendomsadministration 

SAG-2013-03282 nsv/ksl/esg/mste 

 

Baggrund 

De kommuner, der allerede har etableret en strategisk tilgang til administra-

tionen af kommunens ejendomme, har gjort sig mange værdifulde erfaringer, 

både i form af konkrete besparelser, effektiviseringer og bedre service. De 

nødvendige processer, en kommune skal igennem i etableringen af en stra-

tegisk ejendomsadministration, er imidlertid fyldt med udfordringer. Der er 

derfor et stort behov for vidensdeling mellem kommunerne, og KL’s sekreta-

riat vil understøtte dette behov ved at oprette et netværk i 2016 for de kom-

munale medarbejdere, der arbejder med administration af kommunens ejen-

domme. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Staten har siden forhandlingerne om kommunens økonomi i 2013 været in-

teresseret i at få dokumenteret effektiviseringspotentialet i den kommunale 

ejendomsadministration. Der er derfor i regi af økonomiaftalerne for 2014 og 

2015 blevet gennemført en benchmark på området forestået af KORA. KL’s 

sekretariat har i forbindelse med økonomiforhandlingerne foreslået, at der 

etableres en form for permanent og systematisk opbygning og deling af vi-

den – en form for videnscenter - til gavn for kommunerne, men det har 

endnu ikke været muligt at finde midler til denne opgave. 
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Sekretariatet har imidlertid ikke været i tvivl om det nyttige i at understøtte 

det arbejde, som allerede pågår i kommunerne med at etablere en mere 

strategisk tilgang til administrationen af kommunerens ejendomme. Sekreta-

riatet har derfor, inden der har foreligget nogen konklusioner fra KORA, af-

holdt en konference i 2013 og en 2-dages workcamp i 2014 for at under-

støtte vidensdelingen mellem kommunerne og initiere netværksdannelsen 

mellem forvaltningerne. 

 

Tilbagemeldingen fra de involverede kommuner har været, at der fortsat er 

et stort behov for vidensdeling. Da der ikke er udsigt til et videnscenter, vil 

det bedste redskab være oprettelsen af et kommunalt netværk for ejendoms-

administration i stil med de allerede eksisterende kommunale netværk som 

sekretariatet faciliterer på teknik- og miljøområdet. 

 

Det er kontroversielt at danne en central enhed, der administrerer kommu-

nens ejendomme. Det er også udfordrende at lede en sådan enhed, når den 

er dannet. Det er baggrunden for, at der er et stort behov for at vidensdele 

mellem kommunerne både med hensyn til dannelsen og siden med hensyn 

til driften af en ejendoms administrativ enhed. 

 

Der er forskel på, hvor mange funktioner, de forskellige kommuner har lagt i 

deres ejendomsadministrative enhed. Det vil derfor være nyttigt med en op-

dateret oversigt på landsplan over, hvor man står nu, ligesom det vil være 

nyttigt med en udveksling af erfaringer med hensyn til fordele og ulemper 

ved de forskellige modeller. 

 

Der findes forskellige redskaber til styring af det samlede lokaleforbrug og ti l 

styring af udgifter til drift og vedligehold af lokaler. Også på dette område vil 

det være nyttigt med en opdatering af mulige redskaber og udveksling af er-

faringer med brugen af dem. 

 

Administrationen af lokaler understøttes af digitale redskaber, og også her 

er der brug for overblik og viden om fordele og ulemper ved forskellige red-

skaber. Det vil være nemmere for kommunerne at hjælpe hinanden på dette 

område, hvis der blev udviklet standarder for de elementer, der indgår i så-

danne systemer, eksempelvis fælles standarder for, hvordan man opmåler 

arealer. 

 

Den endelige afgrænsning af emner for netværket vil blive fastlagt sammen 

med de kommuner, der melder sig til netværket.  
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7.6. Guide til boligsocial monitorering 

SAG-2014-05705 KNY 

 

Baggrund 

På baggrund af en stigende efterspørgsel i kommunerne efter bedre ledel-

sesinformation på det boligsociale område, tog KL i 2014 initiativ til et pilot-

projekt om boligsocial monitorering sammen med tre kommuner. KL, Helsin-

gør, Svendborg og Randers kommune har sammen udviklet et redskab til 

boligsocial monitorering. KL vil nu gerne udbrede erfaringerne fra projektet 

til alle kommuner og har derfor udarbejdet en guide til boligsocial monitore-

ring.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne er blevet mere og mere interesserede i at kunne følge udvik-

lingen i deres boligområder på en række sociale, sundheds- og beskæftigel-

sesmæssige indikatorer. Enkelte kommuner har udviklet deres egne monito-

reringsredskaber, hvor det mest kendte er BoSocData i Aarhus Kommune. 

Flere kommuner er i gang med at udvikle tilsvarende redskaber, men det er 

en ressourcetung og vanskelig opgave, da data i kommunens systemer ofte 

ikke ”taler” sammen.  

 

KL har derfor gennemført et pilotprojekt med Randers, Svendborg og Helsin-

gør Kommuner. I projektet er der blevet udviklet en metode til at trække data 

fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) over i kommu-

nens geografiske informationssystem (GIS), hvor dataene kan ses på kort 

fordelt på boligområder.  

 

Derudover er der udarbejdet en liste over de indikatorer, det i dag er muligt 

at trække data på. Kommunerne har dermed mulighed for at følge udviklin-

gen i deres by- og boligområder og træffe beslutninger om indsatser i områ-

derne på et databaseret grundlag.  

 

Indtil videre er det muligt at trække data fra FLIS på børne- og ungeområdet, 

men i løbet af 2016 og 2017 forventes der ydermere at komme data på be-

skæftigelses- og sundhedsområdet. De indikatorer KL anbefaler, at kommu-

nerne anvender i deres boligsociale monitorering fra FLIS pt., er følgende: 

Anbragte børn og unge, børn og unge i forebyggende foranstaltninger, børn, 

som ikke er indmeldt i dagtilbud, karaktergennemsnit ved afgangsprøven, 

andel af elever med karakteren 02 eller derunder (fagligt svage elever), ele-

ver i segregeret undervisning, samt andelen af unge, der ikke er i gang med 
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eller har afsluttet anden uddannelse end grundskolen. Derudover indeholder 

indikatorlisten en række socioøkonomiske baggrundsvariable, som kan 

trækkes fra Danmarks Statistik, herunder indkomstforhold, familietype, et-

nisk sammensætning, alderssammensætning, tilknytning til arbejdsmarke-

det, fraflytning samt antal sigtede. Samlet set giver indikatorerne et billede 

af, hvor udsat et boligområde er.  

 

KL vil nu gerne udbrede erfaringerne fra projektet til alle kommuner og har 

derfor udarbejdet en guide til boligsocial monitorering. I guiden beskrives, 

hvordan man som kommune kan gribe opgaven an med at skabe bedre le-

delsesinformation om udviklingen i kommunens boligområder.  

 

Hertil kommer, at projektet har åbnet op for nogle helt nye og bredere mulig-

heder for at arbejde kortbaseret med kommunale data. I princippet kan kom-

munerne med metoden trække alle data fra FLIS over i GIS og dermed få et 

geografisk overblik over indikatorerne. Metoden kan altså bruges til at skabe 

mere kvalificeret ledelsesinformation også på andre fagområder. 

 

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Er-

hvervsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Kulturudvalget. 
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8. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  

 

 

8.1. Analyse af vejvedligehold - inspirationskatalog 

SAG-2015-01645 nis, anw 

 

Baggrund 

I økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen at gennemføre videre 

analyser af muligheder for fælles løsninger ift. vejvedligehold. Som opfølg-

ning på aftalen udarbejdede konsulenterne Struensee og Co. i foråret en 

rapport omkring kommunernes vejvedligeholdelse. 

 

Se rapporten på http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Falles-losninger-om-vedli-

geholdelsen-af-de-kommunale-veje-id193212/?n=0 

 

Rapporten, der netop er blevet offentliggjort, peger på, at der er et betydeligt 

økonomisk potentiale på op i mod 1 mia. kr. ved at tænke i fælles løsninger 

omkring vejvedligeholdelsen, især hvis det sker i regi af §60-selskaber. 

 

Rapporten var tænkt som et indspil i økonomiforhandlingerne for 2016, men 

indgik ikke i de konkrete forhandlinger. 

 

Som opfølgning på aftalen har KL og Finansministeriet aftalt, at man vil for-

søge at lave et inspirationskatalog, der kan indeholde forskellige former for 

inspiration til, hvordan der kan indhentes effektiviseringer ift. vejvedligehol-

delsen. En del af denne inspiration kan komme fra rapporten fra Struensee 

og Co. 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget bl.a. med udgangspunkt i analysen drøfter, hvad 

der er behov for at melde ind i et inspirationskatalog. 

 

Sagsfremstilling 

Struensee og Co har under udarbejdelsen haft inddraget en lang række 

kommuner som både casekommuner og referencekommuner. Udvælgelsen 

af casekommuner er foretaget i dialog med KL og KTC’s faggruppe for Veje, 

Trafik og Trafiksikkerhed. Referencegruppen bestod af 8 tekniske direktører 

og vejchefer, som har bidraget med kvalitetssikring af spørgeskema, kvalifi-

cering og tolkning af analyseresultater samt vurdering af implementerings-

forudsætninger. 

 

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Falles-losninger-om-vedligeholdelsen-af-de-kommunale-veje-id193212/?n=0
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Falles-losninger-om-vedligeholdelsen-af-de-kommunale-veje-id193212/?n=0
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Rapporten fra Struensee og Co. peger som sagt på, at der er et betydeligt 

økonomisk potentiale ift. vejvedligeholdelsen. KL har undervejs peget på en 

række metodiske problemer i beregningerne og er langt fra enige i de øko-

nomiske konklusioner, som rapporten fremkommer med. Under arbejdet 

med rapporten opfordrede KL gentagne gange Struensee og Co. til at foku-

sere mere på den del af rapporten, der skulle have karakter af et inspirati-

onskatalog, men desværre bærer rapportens kortfattede inspirationskatalog 

tydeligt præg af, at konsulenternes fokus var et andet sted. 

 

KL er dog fortsat enig i rapportens grundpræmis, altså at der kan være ef-

fektiviseringsmuligheder ved bl.a. at løse opgaver på tværs af kommuner i 

samarbejde. På vejområdet kunne det fx handle om at øge omfanget af fæl-

les udbud, øge mulighederne for at udnytte materiel bedre, samarbejde om-

kring driftslokationer nogle steder i landet mv. 

 

Rapporten var tænkt som et indspil i økonomiforhandlingerne for 2016. KL 

fremhævede imidlertid forud for forhandlingerne, at rapporten var af en så-

dan karakter, at den ikke for alvor kunne anvendes til at pege på effektivise-

ringsgevinster i det omfang, rapporten lagde op til. Rapporten indgik derfor 

ikke i forhandlingerne, der også samtidig medførte en ny og bredere tilgang 

til effektiviseringsindsatsen,  

 

Med henblik på at runde analysen af blev det i stedet aftalt mellem KL og Fi-

nansministeriet, at man skulle forsøge at lave et inspirationskatalog, der  

kunne indeholde forskellige former for inspiration til, hvordan der kan ind-

hentes effektiviseringer ift. vejvedligeholdelsen. Der er ikke aftalt nogen fast 

form for dette inspirationskatalog, og arbejdet er endnu ikke igangsat, men 

skal formodentlig igangsættes i starten af 2016. 

 

KL har i efteråret igangsat et fælleskommunalt styrings- og effektiviserings-

projekt, hvorunder en gruppe drøfter ”teknik, miljø og tværgående drift”. 

Gruppen har haft mulighed for at pege på redskaber, der kunne medvirke til 

at identificere effektiviseringer ift. vejvedligeholdelse, og har især peget på, 

at der bør skabes bedre nøgletal samt mulighed for benchmarking på områ-

det, ligesom reglerne omkring samarbejdet på tværs af kommunegrænser er 

en stor barriere. Der efterlyses især muligheder for at løse opgaver for hin-

anden og for at etablere et samarbejde, der er mere fleksibelt end etablerin-

gen af et §60-selskab.  

 

I dialogen med kommuner nævnes som en konkret barriere lov 548, der be-

grænser samarbejde mellem offentlige myndigheder, herunder mellem kom-

muner, men også mellem stat og kommune. Desuden nævnes det, at 

samme område søges effektiviseret gennem fælles udbud med staten og 
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gennem SKI-aftaler, ligesom området rammes af omprioriteringsbidraget. 

Mange kommuner vælger at konkurrenceudsætte og opnår derved en effek-

tivisering.  

 

Af eksempler til inspiration nævnes P-NORD, der er et fælles parkeringssel-

skab mellem nordjyske kommuner.  

 

Der søges konkrete indspil til, hvad et inspirationskatalog yderligere kan in-

deholde forud for dialogen med Finansministeriet. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-12-2015 

 SIDE  |  38 

9. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

9.1. Finansloven 2016 for teknik- og miljøområdet 

SAG-2015-05896 mlm 

 

Baggrund 

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti indgået aftale om Finansloven for 2016 den 19. novem-

ber. En række elementer vedrører teknik- og miljøområdet i kommunerne. 

Det er dog ganske få, der af regeringen nævnes som hovedelementer i afta-

len. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter flg. potentielle KL-tiltag: 

– At søge indflydelse på regeringens landbrugspakke mhp.at opnå kommu-

nale mål og synergier for bl.a. klimatilpasning, vækst, vandmiljø og natur-

forvaltning  

– At stile mod en kommunal styringsmodel for de kompenserende miljøfor-

anstaltninger i synergi med den fortsatte kommunale vådområdeindsats 

og klimatilpasningsindsats. 

 

Sagsfremstilling 

I finansloven for 2016 er der følgende punkter af betydning for teknik- og 

miljøområdet:  

– Ramme på 150 mio. kr. årligt til vækst og udvikling i hele Danmark 

– Ramme på 75 mio. kr. årligt til en fødevare- og landbrugspakke 

– Kompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofudled-

ning. 

 

Vækst og udvikling i hele Danmark 

Regeringen vil skabe og understøtte vækst og udvikling i hele Danmark. 

Derfor indeholder finanslovforslaget en række tiltag, der skal skabe flere 

jobs i landdistrikterne og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark, og 

derfor lægges der op til at fjerne de barrierer, der i dag hindrer fremgang 

uden for de største byer. 

 

Regeringen vil i efteråret fremlægge et samlet udspil, der skal understøtte 

fremgang i de erhverv, der særligt er repræsenteret uden for de større byer 

og i landdistrikterne, fx produktion, landbrug og fødevarer samt turisme.  
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Regeringen vil bl.a. liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed, 

fx i de kystnære områder. Det skal ske på en måde, hvor der også tages 

hensyn til natur og miljø. Regeringen vil også skabe bedre muligheder for at 

bo og arbejde i hele Danmark.  

 

Regeringen afsætter 150 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til at under-

støtte vækst og udvikling i alle dele af landet. 

 

Midlerne kan bruges til at understøtte fremgang i de erhverv, der særligt er 

repræsenteret uden for de større byer og i landdistrikterne – fx produktion 

og turisme – og forbedre vilkårene for at bo og arbejde i hele landet, herun-

der ved påbegyndelse af en trafikal ligestilling af småøer og ø-kommuner.  

 

Med trafikal ligestilling af småøer og ø-kommuner menes, at man med afta-

len er påbegyndt en gradvis indførelse af landevejsprincippet i forhold til om-

kostningerne ved transport til småøer. Altså et stadig større tilskud til sænk-

ning af taksterne for færgefart.  

 

Ramme på 75 mio. kr. årligt til en fødevare- og landbrugspakke 

Med aftalen afsættes der årligt 75 mio. kr. i perioden 2016-19 til initiativer in-

den for fødevarer- og landbrugserhvervet. Målet er efter sigende at skabe 

bedre rammer for økologisk og konventionelt landbrug og gøre fødevare- og 

landbrugssektoren endnu bedre rustet til at øge råvaregrundlag og eksport 

og til at skabe mere vækst og beskæftigelse – i samspil med miljø og natur. 

 

Regeringen vil inden årsskiftet fremlægge et udspil med konkrete forslag til, 

hvordan rammen på 75 mio. kr. årligt i 2016-2019 kan udmøntes med hen-

blik på forhandling med aftaleparterne bag finansloven for 2016. 

 

Ifølge aftalen vil der i udspillet blive lagt vægt på mulighederne for at skabe 

bedre balance i eksisterende miljørelaterede indsatser og krav under hensyn 

til bl.a. vandrammedirektivet og nitratdirektivet, samt sikre en målrettet ind-

sats fremadrettet. Derudover vil udspillet fokusere på at forbedre landbru-

gets rammevilkår gennem bedre regulering mv. 

 

Kompenserende miljøtiltag for lempelse af landbrugets kvælstofudled-

ning 

Finansloven afsætter en reserve på 75 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt i 

2017-2019 til målrettede kompenserende miljøtiltag for at kunne lempe land-

brugets kvælstofregulering.  

 

For at sikre bedre rammevilkår for landbrugserhvervet vil regeringen lempe 

kvælstofreguleringen ved bl.a. at ophæve randzoneloven, afskaffe 60.000 
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ha målrettede efterafgrøder, lempe gødskningsforbuddet på § 3-arealer 

samt udfase de reducerede kvælstofnormer. 

 

Den afsatte reserve vil bl.a. blive anvendt til at gennemføre kompenserende 

miljøforanstaltninger, herunder en kommende udrulning af målrettet regule-

ring. Regeringen vil indkalde til forhandling om de konkrete indsatser. Aftale-

parterne skal deltage i udmøntningen af midlerne. 

 

Med den kommunale vådområdeindsats har kommunerne med succes løftet 

hovedparten af den målrettede vandmiljøindsats mhp. nitrat-reduktion i 

2010-2015. KL har imidlertid løbende påpeget, at der i denne indsats kan 

opnås større reduktionsmål, hvis den kunne kombineres med en supple-

rende indsats finansieret af danske midler. Det skyldes, at vådområdeind-

satsen er bundet af landdistriktsprogrammets bindinger om, at EU-midler 

kun må anvendes til givne indsatser. 

 

Derfor foreslår KL, at den afsatte reserve anvendes i synergi med den kom-

munale vådområdeindsats. Det kan være til faciliterende opkøb med henblik 

på jordfordeling, dambrugsindsatser, intelligente ådale, minivådområder etc. 

Dermed kan der opnås større økonomisk efficiens, bedre erhvervsvilkår og 

mere miljø for pengene. 

 

 

 

9.2. KL-understøttelse af kommunernes arbejde med at videre-
udvikle kvaliteten i erhvervsindsatsen 

SAG-2015-04385 ljo/thtr 

 

Baggrund 

Flere erhvervsorganisationer, herunder særligt Dansk Industri og Dansk 

Byggeri, benchmarker hvert år kommunernes erhvervsindsats. Analyserne 

er udformet, så det er vanskeligt for kommunerne at rykke sig på listerne og 

at uddrage reel læring fra analyserne om, hvad de kan gøre bedre. Samtidig 

er det ofte en kritik, at der ikke måles på effekten af den frivillige lokale er-

hvervsindsats. Flere kommuner efterlyser dokumentation for, om de kommu-

nale investeringer giver afkast bl.a. i form af nye arbejdspladser. De efterly-

ser også mere praksisnær viden om, hvordan de kan forbedre den kommu-

nale erhvervsservice og dermed øge virksomhedernes tilfredshed.  

 

Der lægges derfor op til, at KL udvikler et værktøj, der kan understøtte kom-

munernes arbejde med at videreudvikle kvaliteten i den kommunale er-

hvervsservice bl.a. via forespørgsler om kundernes tilfredshed. Det skal 

være frivilligt for kommunerne at benytte værktøjet og være et tilkøb i KL.  
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Herudover lægges der op til, at KL går mere aktivt ind i arbejdet med at 

kunne afgøre og måle effekterne af den lokale frivillige erhvervsindsats. Der 

er igangsat et metodeudviklingsarbejde i regi af seks kommuner og konsu-

lentvirksomheden Iris Group, som medfinansieres af Erhvervsstyrelsen. KL’s 

sekretariat er gået ind i arbejdet for at vurdere, om metoden vil imøde-

komme kommunernes behov, eller om der vil være behov for, at KL sætter 

yderligere tiltag i gang. 

 

Indstilling 

 Det indstilles, at udvalget drøfter aspekterne ved at:  

 KL udvikler et værktøj, der kan understøtte kommunernes arbejde med at 

videreudvikle kvaliteten i den kommunale erhvervsindsats og myndig-

hedsarbejde 

 Værktøjet skal være frivilligt for kommunerne at benytte og et tilkøb i KL 

 KL følger statens pilotprojekt om metodeudviklingsarbejde og vurderer om 

den vil give kommunerne tilstrækkelig viden om effekten af deres in-viste-

ringer. Såfremt metoden vurderes at være utilstrækkelig, sætter KL et 

yderligere metodeudviklingsarbejde i gang. 

 

KL´s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget har tiltrådte projektet og un-

derstregede, at det var vigtigt at inddrage kommunerne i udviklingen af me-

toden. KL´s Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte projektet og pointerede, at: 

– Metoden bør være sikker, valid og dynamisk 

– Målingen bør tage højde for betydningen af infrastrukturinvesteringer og 

den erhvervsrettede myndighedsbehandling (sagsbehandling), for det er 

erfaringen, at det har stor betydning for virksomhederne 

– Indgangsvinklen og motivationen bør ikke være de forskellige erhvervs-

benchmarks, som DI og andre aktører laver. 

 

Sagsfremstilling 

Øget praksisnær information om virksomhedernes servicebehov  

Sekretariatet lægger op til, at KL udvikler et værktøj, der kan anvendes af 

alle kommuner. Målet er at udvide den enkelte kommunes viden og bidrage 

til læring om, hvordan den lokale erhvervsindsats og det erhvervsrettede 

myndighedsarbejde kan gøres bedre.  

 

Det foreslås, at KL udvikler en metode, der kan give kommunerne mere 

praksisnær information om, hvilke forbedringsmuligheder der er inden for 

deres erhvervsservice. En mulighed er at gennemføre en tilfredsundersø-

gelse, som for det første tager udgangspunkt i de virksomheder, der reelt 

har været i kontakt med kommunen. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet for 
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DI’s klimaundersøgelse. For det andet skal undersøgelsen kunne identifi-

cere, hvor det præcist er, at en virksomhed evt. er utilfreds med kommunen, 

således at der opnås viden om, hvordan den kommunale service konkret 

kan videreudvikles. Er det fx, at henvendelser ikke bliver besvaret eller er 

det et gebyr, der er udslagsgivende for virksomhedens utilfredshed. Målet er 

at give kommunerne så praksisnær information, at de kan ændre fx procedu-

rer lige der, hvor skoen trykker. Målet er ikke at udforme en ny national 

rangliste i konkurrence med blandt andre DI.  

 

Der er flere inspirationskilder til, hvordan virksomhedernes tilfredshed kan 

undersøges. Bl.a. undersøger man i Stockholm Business Alliance virksom-

hedernes tilfredshed via et Nöjd Kund Index, NKI. Indekset måler virksomhe-

dernes tilfredshed inden for fem myndighedsområder, herunder: brandtilsyn, 

byggetilladelser, leje af kommunal grund, miljø og sundhed samt alkoholbe-

villinger. Virksomhederne besvarer spørgsmål inden for de af de fem myn-

dighedsområder, som de har været i kontakt med. Til hvert område hører 32 

spørgsmål inddelt i seks forskellige servicefaktorer, som virksomhederne 

skal bedømme kommunens erhvervsservice på, herunder: holdning, effekti-

vitet, tilgængelighed, information, kompetence og retssikkerhed.  

 

Det skal undersøges, om NKI kan bruges i en dansk kommunal kontekst. 

Desuden er det tanken at lade sig inspirere af lokale undersøgelser, som 

kommuner i Danmark har fået foretaget. 

 

Danske kommuner efterspørger øget viden om både deres myndighedsar-

bejde og den frivillige erhvervsservice, der mange steder ydes via lokale er-

hvervsråd. Der lægges derfor op til, at KL’s arbejde omfatter begge dele.  

 

Effekt af de lokale erhvervspolitiske investeringer  

Kommunerne efterspørger viden om, hvorvidt deres erhvervspolitiske inve-

steringer giver afkast bl.a. i form af flere nye arbejdspladser. Det er sekreta-

riatets vurdering, at der er brug for at udvikle en metode, der kan afgøre 

dette.  

 

Sideløbende med sekretariatets overvejelser, har konsulentvirksomheden 

Iris Group i samarbejde med seks kommuner (Aalborg, Randers, Holbæk, 

Køge, Guldborgsund og Lolland) sat et metodeudviklingsarbejde i gang om 

at måle af effekten af kommunernes 1-1 virksomhedsrådgivning. Projektet 

har vist sig at være forbundet med relativt store udviklingsomkostninger og 

et for småt datagrundlag for de seks kommuner. Der er derfor søgt om og 

bevilliget medfinansiering i Erhvervsstyrelsen til et pilotprojekt, der skal ud-
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vikle en metode til opgørelse af, hvilken effekt på kommunernes 1-1 vejled-

ning har på udviklingen i antallet af arbejdspladser. Målingen skal baseres 

på en stikprøve blandt min. 25 kommuner.  

 

Det er sekretariatets vurdering, at metodeudviklingen imødekommer en 

kommunal efterspørgsel efter dokumentation. Målingen er dog begrænset til 

1-1 sparring og måler ikke effekten af kommunernes samlede erhvervsind-

sats. Sekretariatet lægger derfor op til, at KL følger arbejdet for at vurdere, 

om metoden vil give kommunerne tilstrækkelig viden om, hvilken effekt de-

res erhvervspolitiske investeringer har, eller om der vil være behov for yder-

ligere tiltag. Såfremt metoden findes utilstrækkelig foreslås, at KL sætter et 

yderligere metodeudviklingsarbejde i gang. 

 

 

9.3. KL og Realdania bakker op om Compact of Mayors 

SAG-2015-05361 - brh 

 

Baggrund 

Compact of Mayors er et verdensomspændende samarbejde mellem byer 

og kommuner, som handler om at understøtte byernes rolle i den globale kli-

maindsats. Realdania arbejder for at få danske kommuner til at tilslutte sig 

initiativet, så de danske kommuner samlet kan markere Danmarks indsats 

ved COP21-forhandlingerne i Paris. KL bakker op om initiativet. Det samme 

gør Klima- og Forsyningsministeriet. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering.  

 

Sagsfremstilling 

Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York 

sidste år. Det er en platform, hvor byer og kommuner verden over – store 

som små – forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af 

drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere 

udledningen af drivhusgasser. På den måde kan byerne ikke alene høste er-

faringer og sammenligne sig med andre byer rundt omkring i verden, men 

også yde et væsentligt bidrag til at øge ambitionsniveauet i de nationale kli-

maforhandlinger. 

 

Når der tales om byer, er det i en dansk sammenhæng også relevant at tale 

om kommuner. Indtil videre har København, Sønderborg og Høje Taastrup 

Kommuner forpligtet sig, og det forlyder, at flere er undervejs.  
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For de kommuner, som gerne vil tilslutte sig Compact of Mayors, men som 

har brug for vejledning i at udforme klimaplaner, vil Realdania gerne stille 

sig til rådighed med rådgivning. 

 

På hjemmesiden www.compactofmayors.org kan man læse mere om initiati-

vet og tilslutte sig ved at udfylde og underskrive et såkaldt ”letter of commit-

ment”. 

 

 

 

9.4. Data til SKAT’s nye ejendomsvurderinger  

SAG-2015-04470 - ANMC/BEM/TKG/MSTE 

 

Baggrund 

I forbindelse med implementeringen af et nyt ejendomsvurderingssystem fra 

2018 ønsker SKAT ved ICE (Implementerings Center for Ejendomsvurderin-

ger) en mere gennemsigtig vurdering med højere kvalitet og præcision, ba-

seret på et mere objektivt og entydigt datagrundlag. Et sådant datagrundlag 

eksisterer ifølge SKAT ikke til fulde i dag.  

 

Med henblik på at opnå ovenstående i det nye vurderingssystem har SKAT 

bl.a. behov for en mere smidig adgang til de eksisterende lokalplanbestem-

melser. Derfor har SKAT indledt en dialog med KL omkring muligheden for 

yderligere digitalisering af lokalplanoplysninger. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

SKAT har behov for lettere adgang til lokalplansbestemmelser, hvad angår:  
• Zonestatus 
• Anvendelse 
• Bebyggelsesprocent.  

 

Det vurderes, at data vedr. zone og anvendelse kan hentes fra Plansy-

stem.dk og kobles med BBR og derfra nedfældes til ejendomsniveau. 

 

Hvad angår bebyggelsesprocent er der en række udfordringer. Dels er det 

ikke obligatorisk for kommunerne særskilt at indberette oplysninger om be-

byggelsesprocenter, dels opgøres bebyggelsesprocent på en række forskel-

lige måder. Skal disse oplysninger kunne anvendes til SKATs formål, skal 

http://www.compactofmayors.org/
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de digitaliseres i Plansystem.dk. SKAT vil derfra kunne trække oplysnin-

gerne og via en standardiseringsøvelse lægge dem over i BBR, evt. lagt ned 

på ejendomsniveau.  

 

Digitalisering af bebyggelsesprocenten  

En digitaliseringsløsning for så vidt angår bebyggelsesprocenten skal ske på 

en måde, så der tages højde for de forskellige måder bebyggelsesprocenten 

er defineret i lokalplanerne i dag. Forskellene skyldes blandt andet, at gæl-

dende lokalplaner er vedtaget over en lang periode på 40-50 år og under 

hensyn til, om der reguleres for etagebyggeri, tæt/lav bebyggelse mv.    

 

En digitalisering af bebyggelsesprocenten i samtlige gældende lokalplaner 

(ca. 31.000) er et ressourcekrævende arbejde. Sekretariatet har over for 

SKAT påpeget, at kommunerne bør kompenseres herfor, og at opgaven i 

øvrigt formentlig kan løses i en kombination af et statsligt rejsehold og lokale 

ressourcer med henblik på at belaste den kommunale forvaltning mindst mu-

ligt. 

 

Der er opnået enighed med SKAT om, at en kommende digitalisering af be-

byggelsesprocenten i samtlige gældende lokalplaner, skal ske uden at kom-

munerne skal genvedtage eksisterende lokalplaner på ny. Det betyder helt 

konkret, at behovet for en digitalisering af udvalgte bestemmelser ikke må 

medføre ændringer af lokalplanen.   

 

Standardisering af bebyggelsesprocenten 

Det er SKAT’s ønske, at bebyggelsesprocenterne i de eksisterende lokalpla-

ner standardiseres på tværs af lokalplaner samt at bebyggelsesprocenten 

kommer til at fremgå på ejendomsniveau, fremfor på områdeniveau.  

 

Sekretariatet har meddelt SKAT, at staten, såfremt den ønsker at anvende 

lokalplanoplysningerne som en del af et nyt ejendomsværdisystem, selv må 

påtage sig opgaven med at ”oversætte” de eksisterende bestemmelser om 

bebyggelsesprocenter ind i BBR.      

 

Fuld digitalisering af fremtidige lokalplaner 

De aktuelle udfordringer med manglende datagrundlag skyldes til dels, at lo-

kalplanerne i dag ikke er fuldt digitaliserede. Det vil sige, at det i dag ikke er 

muligt via fx en søgefunktion, at finde direkte ind til de enkelte bestemmel-

ser i planen.  

 

KL har ifm den igangværende digitaliseringsstrategi arbejdet for, at der 

skulle ske en sådan fuld digitalisering (jf. dagsordenens punkt 5.5).  
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Sekretariatet er derfor også i dialog med SKAT om, hvordan en fuld digitali-

sering af alle fremtidige lokalplaner kan iværksættes, herunder hvordan den 

nødvendige finansiering tilvejebringes. 

 

 

9.5. Takstharmonisering på Sjælland og DUT 

SAG-2015-05629 cro 

 

Baggrund 

Transport- og Bygningsministeriet (TRM) har nylig udsendt forslag til be-

kendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige ser-

vicetrafik på Sjælland. Det er et samarbejde mellem Movia, Metro-selskabet 

og DSB kaldet DOT (Din Offentlig Trafik). Modellen indeholder en taksthar-

monisering og udligningsmodel, som medfører et anslået tab for Movia på 

ca. 6 mil. kr./år, heraf ca. 4 mil. kr./år for kommunerne i Movias område.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering, idet KL, såfremt der ud-

stedes en bekendtgørelse, over for TRM vil anmode om, at den sendes i hø-

ring efter de almindelige regler herom og herunder også forholde sig til, om 

den i givet fald giver anledning til økonomisk kompensation. 

 

Sagsfremstilling 

Baggrunden er, at Movia, Metro-selskabet og DSB har et samarbejde, der 

hidtil har dækket hovedstadsområdet, men fremover vil gælde hele Sjælland 

(DOT-samarbejdet). Som et led heri har parterne forhandlet om, hvordan ud-

gifterne i DOT-samarbejdet skal fordeles. Det har parterne ikke kunnet blive 

enige om. Der er stor forskel på, om der tages udgangspunkt i en betalings-

andel efter antal rejsende eller i samlet omsætning, da Movia fx har mange, 

der rejser korte ture, og DSB har færre men dyrere ture. 

 

Da der ikke er opnået enighed parterne imellem, er ministeriet nu kommet 

med udkast til en bekendtgørelse med forslag til en løsning, som foreløbig 

kun er sendt i høring hos parterne i DOT-samarbejdet. Forslaget er ifølge 

Movia til DSB’s og dermed statens fordel. 

 

Movia har i sit høringssvar skrevet, at det vil medføre en regning til regio-

nerne og kommunerne på ca. 6 mio. kr. i alt, og at Movia derfor vil orientere 

KL og Danske Regioner om sagen og foreslå, at ministeriet laver en økono-

misk høring vedr. sagen. Ministeriet har i den forbindelse nu tilkendegivet, at 

man nu vil  overveje, om man så overhovedet vil udarbejde en bekendtgø-

relse.  
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Der kører nu en dialog mellem Movia og TRM foranlediget af ovenstående. 

 

KL har ikke har fået bekendtgørelsen i høring, men vil  bede om, at det sker 

efter de almindelige retningslinjer, såfremt TRM vælger at fastholde, at der 

skal laves en bekendtgørelse. 

 

Sekretariatet har vendt sagen med Danske Regioner, der, har samme til-

gang som KL. 

 

Sagen kan have principiel karakter i forhold til de økonomiske konsekvenser 

af en evt. national takstharmonisering. 

 

 

 

9.6. Den aktuelle flygtningesituation 

SAG-2015-04829 sgl 

 

Baggrund 

Det stigende flygtningetal er en stor udfordring for kommunerne både i for-

hold til økonomi, boliger og indsatser. Der er behov for at sætte endnu mere 

fokus på opgavens omfang og på hvordan en succesfuld integration sikres i 

forhold til arbejdsmarkedet, i lokalsamfundet, i boligområderne, i daginstituti-

onerne og skolerne samt på det social- og sundhedsfaglige område.  

 

Sekretariatet vil i den kommende tid sætte endnu mere fokus på flygtninge- 

og integrationsområdet. Derfor gennemføres der temadrøftelser i a lle rele-

vante udvalg, således at input herfra kan indgå i det videre arbejde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter: 

• Hvor ses de største udfordringer på flygtninge- og integrationsområdet 

inden for udvalgets område? 

• Hvordan kan KL bedst muligt understøtte kommunernes integrationsind-

sats? 

• Hvad kan regeringen og Folketinget gøre for at sikre bedst mulige ram-

mer for kommunernes integrationsindsats?  

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsens landstal for både 2015 og 2016 er på 12.000 flygt-

ninge. Kommunekvoterne for 2016 er beregnet og meldt ud til kommunerne. 

Udlændingestyrelsen har pr. 31. august 2015 visiteret 7.049 flygtninge til 
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kommunerne fra asylcentrene. Hertil kommer et historisk højt antal familie-

sammenføringer på omkring 12.000 i 2015. Omkring halvdelen af de nye 

flygtninge og familiesammenførte kommer fra Syrien.  

 

Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte er en kæmpe kommu-

nal udfordring. KL’s holdning er, at integrationen kan og skal lykkes. Kom-

munerne påtager sig ansvaret for en meget stor opgave, men regeringen 

skal sikre de nødvendige økonomiske rammer samt fjerne overflødig bu-

reaukrati i lovgivningen, og der er behov for, at både arbejdsmarkedet og ci-

vilsamfundet tager deres del af ansvaret.  

 

De ekstraordinære økonomiske tilskud til boliger og integration på i alt 325 

mio. kr., som KL aftalte med den tidligere regering, er videreført i 2016.  

 

Derudover er der i opfølgningen på forhandlingsresultatet om kommunernes 

økonomi for 2016 aftalt, at KL og regeringen gennemfører et eftersyn af den 

samlede økonomi på integrationsområdet, herunder et eftersyn af de grund-

tilskud og resultattilskud, som kommunerne modtager i forbindelse med inte-

grationsprogrammet. Arbejdet forventes færdigt senest januar 2016. 

 

KL og regeringen har desuden aftalt at iværksætte et eftersyn af integrati-

onsprogrammet med det formål at skabe en styrket ramme for modtagelsen 

og integrationen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Lovforslag 

forventes fremsat i februar 2016.  

 

Udfordringerne begrænser sig dog ikke til økonomien og den særlige inte-

grationsindsats, der iværksættes i det treårige integrationsprogram. Når så 

mange nye medborgere og deres familier skal integreres, kan det mærkes 

på alle kommunens velfærdsområder og velkendte udfordringer vokser i om-

fang og kompleksitet.  

 

Dette kalder på, at kommunerne videreudvikler integrationsindsatsen med 

afsæt i viden om og gode erfaringer med, hvad der virker. Flygtninge og fa-

miliesammenførte er en meget heterogen gruppe med vidt forskellige bag-

grunde og forudsætninger. Indsatsernes omfang og kompleksitet er dermed 

meget forskelligartede. Nogle flygtninge kan blot have brug for danskuddan-

nelse og hjælp til at komme på arbejdsmarkedet, mens andre har langt svæ-

rere problemstillinger, der rækker ind i flere af kommunens velfærdsområ-

der. Indsatserne må derfor skrues fleksibelt sammen og målrettes, så den 

enkeltes behov kan imødekommes. Det kan være en stor udfordring at ud-

vikle tilbud og redskaber, der kan favne den kompleksitet og det behov for 

differentiering.  
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Sekretariatet ser følgende større indsatsområder på flygtninge- og integrati-

onsområdet, der skal styrkes og spille sammen for at målet om en vellykket 

integration kan nås:  

• Overgang fra asylfase til integration i kommunen, herunder samspil mel-

lem asylcentre og kommuner samt hurtigere kompetenceafklaring.  

• Midlertidig indkvartering og permanent boligplacering, herunder integrati-

onsydelsens konsekvenser for flygtninges mulighed for at betale husleje, 

behov for nye boligløsninger samt samarbejde med de almene boligor-

ganisationer. 

• Modtagelse, helhedsorienteret indsatser og tværgående samarbejde i 

kommunen. 

• Børn og unge, herunder indsats i daginstitutioner og modtageklasser, 

sprogstimulering, indsats for uledsagede flygtningebørn samt tilbud på 

ungdomsuddannelserne. 

• Tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder virksomme beskæftigelsesret-

tede tilbud, fleksibel sprogundervisning og samarbejde med virksomhe-

der. 

• Sundhedsmæssige tiltag, herunder helbredsundersøgelse og rettidig be-

handling af traumer og andre psykiske og fysiske sygdomme. 

• Helhedsorienteret indsats for udsatte familier, herunder forebyggende 

indsatser og støtte i familierne. 

• Kommunen som rummelig arbejdsgiver, herunder de initiativer som kom-

munerne tager for at integrere flygtninge via tilknytning til de kommunale 

arbejdspladser. 

• Inddragelse af civilsamfundet, herunder samarbejde med frivillige organi-

sationer og foreningslivet om integration i lokalsamfundet.  

 

Sekretariatet vil i den kommende tid sætte ekstra tværfagligt fokus på flygt-

ninge- og integrationsområdet. Dette gøres bl.a. ved at sætte temaet på pro-

grammet på både jobCAMP den 5.-6. november og KØF den 14.-15. januar.  

 

Sekretariatet vil udarbejde et inspirationskatalog med gode eksempler på 

succesfulde indsatser på både arbejdsmarkedet, i lokalsamfundet, boligom-

råderne, daginstitutioner og skoler samt på det social- og sundhedsfaglige 

område. Inspirationskataloget bliver offentliggjort på KØF. Sekretariatet vil 

desuden primo 2016 udarbejde et politisk udspil om integration.  

 

 

9.7. Status om redningsberedskabet november 2015 

SAG-2015-05635 ach 

 

Baggrund 
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Af ØA15 fremgik det, at ”Regeringen og KL er enige om, at der gennem en 

forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige 

effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for 

borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale en-

heder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigts-

mæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab”. 

 

Kommunerne er i det store hele på plads i en ny struktur. Tilbage udestår en 

afklaring af, hvad der fremadrettet skal ske med det statslige beredskab, 

herunder hvilken arbejdsdeling, der skal være imellem det kommunale og 

statslige beredskab, og hvordan staten agter at gennemføre de effektivise-

ringer, som den tidligere regering lagde op til i forbindelse med ØA15. 

 

Der er 10. november 2015 afholdt møde mellem Forsvarsministeren og KL's 

Teknik- og Miljøudvalgsformand.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

I økonomiaftalen for 2015 blev det aftalt, at kommunerne skulle reducere de 

nuværende 86 beredskaber til max 20 ved at indgå i kommunale fælleska-

ber. Alle kommuner, med undtagelse af Tårnby og Sønderborg Kommuner , 

har indgået aftale om etablering af de nye selskaber. I Helsingør og Morsø 

Kommuner er man usikre på sin deltagelse i et fælleskab. Alt i alt må dog 

konkluderes, at kommunerne har levet op til aftalen. 

 

Statsforvaltningen har 25. november 2015 været i dialog og behandlet 17 af 

de nye beredskabsenheders vedtægter. Derudover har Statsforvaltningen 

modtaget vedtægter fra yderligere to enheder. Disse vedtægter er nu under 

behandling. Der skal findes en særlig løsning for Bornholm. Oversigtskort-

med status, kan ses på: http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Trafik-

og-veje/Beredskab/Beredskabskort-/ 

 

KL har i flere omgange fremsendt ønsker til lovgivning ift . de nye enheder. 

Der har været gentagne dialoger med Forsvarsministeriet, og der er nu mel-

dinger om, at der igangsættes en proces, dog er der i kke ikke fremlagt en 

tidsplan. Sekretariatet presser på og har oversendt notat med kommunernes 

ønsker til ny lovgivning på beredskabsområdet. Forsvarsministeriet fasthol-

der dog stadig at man vil gennemføre samlet proces, der inkluderer det 

statslige beredskab.  

 

http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Trafik-og-veje/Beredskab/Beredskabskort-/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Trafik-og-veje/Beredskab/Beredskabskort-/
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Beredskabsstyrelsens dialog med kommunerne om beredskabsplanerne har 

givet KL flere henvendelser fra kommuner om, at dialogen med Beredskabs-

styrelsen om den fremtidige dimensionering er besværlig og ikke imødekom-

mende.  

 

Dialogen indikerer, at det er svært for styrelsen at anerkende, at regeringen 

og KL har indgået en aftale, som indebærer, at der skal gennemføres effek-

tiviseringer og servicetilpasninger, som skal realisere betydelige besparel-

ser, og som således også potentielt kan have indflydelse på serviceni-

veauet. Tværtimod er det oplevelsen, at Beredskabsstyrelsen i nogle til-

fælde lægger op til mere beredskab og dermed et højere serviceniveau end i 

dag. 

 

Ministerens melding er, at det set fra hans synspunkt er helt urimelig opfør-

sel fra Beredskabsstyrelsens side. Han har stor forståelse for den oplevelse, 

kommunerne sidder med. Ministeriet vil sørge for, at de fra statslig side mø-

der kommunerne med enslydende forventninger og altså ikke har en forvent-

ning om et højere serviceniveau i en tid, hvor der samtidig er krav om bety-

delige besparelser. 

 

Forsvarsministeriet gjorde det samtidig klart, at Beredskabsstyrelsen ikke 

har indsigelsesret, som det er i dag, og at deres tilbagemelding derfor skal 

ses i det lys. Men det ændrer ikke ved, at Beredskabsstyrelsen skal aner-

kende præmisserne. 

 

Mens kommunerne som anført næsten er helt på plads i en ny struktur, ude-

står en afklaring af, hvad der fremadrettet skal ske med det statslige bered-

skab, herunder hvilken arbejdsdeling, der skal være imellem det kommunale 

og statslige beredskab. Det har hele tiden stået klart, at redningsberedska-

bet i Danmark ikke kan komme ordentligt på plads, før den statslige del (et 

flerårigt forlig) er aftalt politisk.  

 

Med finanslovens vedtagelse bibeholdes de statslige besparelser, og et for-

lig bør derfor snart være på plads og dermed grundlaget for en aftale om ar-

bejdsdelingen mellem stat og kommuner på beredskabsområdet. Ministeren 

har 24. november udtalt til DR: ”Jeg er optaget af, at vi kommer til at have 

en struktur med beredskabscentre i alle egne af Danmark. Der skal spares 

penge, men jeg forventer at kunne finde den besparelse, uden der skal luk-

kes centre”.  

 

 

9.8. Kriseledelsesorganisation efter 1. januar 2016 

SAG-2015-00144 ach 
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Baggrund 

Store og/eller alvorlige hændelser kan gå på tværs af kommunerne. Derfor 

er der et behov for at sikre, at kommunerne både alene og i samarbejde 

med de nye beredskabsenheder er i stand til at bidrage til en helhedsorien-

teret håndtering af de konkrete trusler, der kan opstå mod det politisk fast-

satte serviceniveau. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter: 

– Hvordan kommunerne sikrer en god kriseledelsesorganisation efter 1. ja-

nuar 2016  

– En proces for, hvordan kommunerne skal samarbejde ved tværgående 

hændelser, der påvirker det kommunale serviceniveau  

– Om der er behov for eventuelle KL-anbefalinger i relation til den fremti-

dige kriseledelsesorganisation.  

 

Sagsfremstilling 

Det er de nye beredskabsfællesskabers formål at varetage interessenternes 

beredskabsopgaver i henhold til beredskabsloven og bekendtgørelser ud-

stedt i medfør heraf, herunder det operative og forebyggende beredskab 

samt myndighedsopgaver omfattet af reguleringen.  

 

Det er de fælles beredskabskommissioners ansvar at varetage de opgaver, 

der er henlagt til interessentskabet, og dermed også håndteringen af kriser 

ved hændelser - hvad enten de sker i den enkelte kommune eller på tværs 

af flere af (ejer)kommuner. 

 

Den øverste myndighed i selskabet er bestyrelsen, som samtidig fungerer 

som den nye fælles beredskabskommission for kommunen. Bestyrelsen va-

retager forvaltningen af redningsberedskabet og har det fulde faglige og 

økonomiske ansvar for beredskabet. De kommunalt udpegede medlemmer 

af bestyrelsen er underlagt instruktionsbeføjelser fra deres respektive byråd.  

 

Det nye beredskab har en koordinerende rolle i forhold ti l interessenternes 

egen beredskabsplanlægning. De respektive byråd skal dog i hver byråds-

periode fortsat vedtage kommunens lovpligtige beredskabsplan. I tilfælde af 

en krise eller hændelse aktiverer den respektive kommune egne planer på 

borgmesterens mandat. 

 

Det er en ambition fremover at sikre befolkningen og virksomhederne tryg-

hed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Dette betyder blandt andet, at 

kommunerne skal have en robusthed, der gør dem i stand til at opretholde 
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eller hurtigst muligt reetablere drifts- og serviceniveauerne uanset hvilke 

hændelser, der indtræffer. 

 

Bestyrelsen i de nye fælles kommunale §60-selskaber vil skulle træffe be-

slutning om en fælles beredskabspolitik med henblik på at skabe en frem-

tidssikret ramme for, hvordan kommunernes eksisterende og fremtidige be-

redskabsopgaver skal løses. Beredskabspolitikken vil ligeledes tydeliggøre 

det ansvar, der påhviler kommunerne og relevante forvaltninger.  

 

Som supplement til den fælles beredskabspolitik udarbejder de enkelte nye 

enheder en fælles beredskabsplan (plan for fortsat drift), som konkretiserer, 

hvorledes de enkelte ejerkommuner inden for en 4-årig periode skal ud-

mønte beredskabspolitikken samt fastlægge, hvordan ejerkommunerne skal 

samarbejde ved hændelser, der på tværs påvirker det kommunale serviceni-

veau. Mens den fælles beredskabspolitik danner rammen for beredskabsar-

bejdet i beredskabsenhederne og i ejerkommunerne, er den fælles plan for 

fortsat drift det værktøj, som anvendes, når ejerkommunerne enkelvis eller 

på tværs rammes af en eller flere uønskede hændelser.  

 

For at sikre at den fælles plan for fortsat drift altid er opdateret, udarbejdes 

der løbende, og mindst en gang årligt sårbarhedsvurderinger, som identifi-

cerer ejerkommunernes kritiske funktioner samt indeholder analyser af hyp-

pighed og konsekvens af truslerne imod disse funktioner. Endvidere er det 

oplagt at afholde minimum to årlige øvelser i tværgående kriseledelse. Det 

bør også omfatte en koordinering på tværs af enhederne, når arbejdsdelin-

gen med staten er faldet på plads. 

 

I forhold til beredskabsplanlægningen i den enkelte kommune vil afsættet 

være den fælles beredskabspolitik og fælles plan for fortsat drift, hvor den 

enkelte ejerkommune supplerer dette med de nødvendige delplaner. Interes-

sentskabet skal bistå med at koordinere dette arbejde i og imellem de en-

kelte ejerkommuner 

 

Midlertidig håndtering af beredskabsplan pr. 1. januar 2016 

I overgangen fra selskabets etablering til vedtagelse af indstilling om fælles 

tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring vil den enkelte ejerkom-

mune fortsætte med eget beredskabsplankompleks, der er gældende ved 

udgangen af 2015. 

 

Ejerkommunernes beredskabsplaner gennemgås frem til 1. januar 2016 med 

henblik på at tilsikre erstatning af nuværende beredskabskompetencer med 

relevante ressourcepersoner fra de nye interessentskaber. 
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De nye enheder kan inden udgangen af 2015 udarbejde og fremsende en 

liste til ejerkommunerne med ressourcepersoner for de enkelte ejerkommu-

ner i relation til plankompleks samt krisehåndtering. Det bør tilstræbes, at 

den enkelte ejerkommune får en kontaktperson, som har et forudgående 

kendskab til kommunens beredskabsplanlægning og krisestyring.  

 

I tilfælde af en hændelse, der medfører aktivering af en eller flere ejerkom-

muners beredskabsplan kan selskabet aktivere den operative ledelse med 

tilhørende faciliteter for bedst muligt at understøtte krisehåndteringen i den 

eller de berørte kommuner. 

 

Det anbefales, at selskaberne inden den 1. januar 2016 etablerer et specia-

listområde, der skal koordinere og understøtte ejerkommunernes arbejde 

med beredskabsplanlægning. 

 

Indtil politisk beslutning om fælles beredskabspolitik og beredskabsplan vil 

den nye enhed koordinere på tværs af ejerkommunernes individuelle bered-

skabsplankompleks og krisestyringsorganisationer. 

 

Dette betyder, at rolle- og ansvarsfordeling pr. 1. januar 2016 ikke umiddel-

bart ændres i forhold til i dag, før der foreligger en politisk beslutning om 

fælles beredskabspolitik og beredskabsplan.  

 

Nuværende individuelle kommunale planer bør konsekvensændres inden 1. 

januar 2016 således, at de afspejler etableringen af de nye enheder, og der-

med opdateres med ressourcepersoner fra de nye beredskaber. 

 

Direktøren for interessentselskabet kan varetage de enkelte kommuners in-

teresse i krisestabe nedsat af politiet og sørger for, at relevant information 

tilgår de respektive kommuner. 

 

 

 

9.9. COP21 - FN’s klimakonference i Paris 

SAG-2015-02414 IDSN/ADN 

 

Baggrund 

FN’s klimakonference, COP21, afholdes fra den 30. november til 11. decem-

ber i Paris. Målet med konferencen er at opnå en juridisk bindende klimaaf-

tale, som inkluderer alle verdens nationer. Forud for klimatopmødet har over 

150 nationer, der tilsammen står for over 90 pct. af verdenens CO2-

udledning, fremlagt deres forventede bidrag til den kommende klimaaftale til 

FN.  
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 Ved plenarforsamlingen den 12.-14. oktober 2015 vedtog Regionsudvalgets 

en udtalelse vedrørende COP21 i Paris; Parisprotokollen. Udtalelsen opfor-

drer EU til at sigte efter målet om nul CO2-udledning i 2050 og indeholder 

en række ambitiøse klimapolitiske ambitioner, både i forhold til at reducere 

emissioner fra fossile brændstoffer og i forhold til spørgsmålet om en proak-

tiv klimafinansiering. KL’s medlemmer af Regionsudvalget stemte for denne 

udtalelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.  

 

Sagen forelægges endvidere i KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med COP21 i Paris er at indgå en ny juridisk bindende klimaaftale, 

som skal gælde fra 2020. Der er overordnet to mål for klimaaftalen: 

1. Det første mål omhandler finansiering af Den Grønne Fond, der skal 

have 100 mia. dollars årligt fra 2020. Pengene går til verdens fattig-

ste lande, der rammes af klimaforandringerne. 

2. Det andet mål omhandler CO2-reduktion efter 2020, som skal bi-

drage til at bremse temperaturstigningerne på verdensplan.   

 

USA, Kina og EU står tilsammen for omkring halvdelen af verdens CO2-

udledning. Forud for COP21 forhandlingerne har USA udmeldt, at man øn-

sker at reducere landets CO2-udslip med 26-28 pct., i forhold til 2005-ni-

veauet, i 2025. Kina har udmeldt, at landets udslip skal toppe senest i 2030.  

 

EU-Kommissionen fremlagde i februar 2015 EU’s visioner for FN’s kom-

mende klimaaftale, der skal vedtages ved COP21 i Paris. Kommissionens 

overordnede mål er at begrænse den globale temperaturstigning til under 

2°C frem til århundredets udgang. Planen indeholder følgende klima- og 

energimål, som skal realiseres inden 2030 og er vedtaget af EU’s klima - og 

energiministre:  

1. EU skal i 2030 have reduceret CO2-udledningen med 40 pct. i for-

hold til udslipniveauet i 1990. Målet fordeles på nationalt niveau.  

2. Mindst 27 pct. af EU’s energiforbrug skal komme fra vedvarende kil-

der. Målet er bindende og på EU-niveau.   

3. EU skal være mindst 27 pct. mere energieffektiv. Målet er på EU-

niveau og kun vejledende. 

4. 15 pct. af et lands energiforsyning skal kunne eksporteres eller im-

porteres. Dette mål er vejledende.  
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Forud for forhandlingerne i Paris forventes der stor uenighed om de langsig-

tede mål og ambitionsniveauet for den globale reduktion af CO2-

udledningen. Derudover forventes finansieringsspørgsmålet at blive svært, 

da flere ulande ønsker, at de rigeste nationer skal bidrage med mere end de 

100 mia. dollars årligt fra 2020, som landene forpligtigede sig på under 

COP15 i København i 2009.  

 

EU og Danmark ønsker en mere tidsvarende og ambitiøs klimaaftale, som 

også forpligtiger ulandene, og den store udleder Kina til at reducere deres 

CO2-udledning. 

  

Sekretariatet vurderer, at EU og den danske regerings ambitionsniveau og 

langsigtede klima- og energipolitiske mål for den kommende COP21-

klimaaftale er i overensstemmelse med KL’s klima- og energipolitiske inte-

resser.  

 

Danske kommuner har i mange år arbejdet med klimareduktion, og mange 

har egne CO2-reduktionsmål. I de seneste år har arbejdet med klimatilpas-

ning også fyldt ligesom strategisk energiplanlægning, investeringer i at 

bygge mere energieffektivt, omfattende renoveringer m.v. for bl.a. at ned-

bringe CO2-udslippet.  

 

 

9.10. Vækstudspil om landbrug 

SAG-2015-05965 ksl 

 

Baggrund 

På landbrugsområdet ønsker regeringen med vækstpakken ”Vækst og ud-

vikling i hele Danmark” fra 23. november 2015 at ” hjælpe sektoren til at 

blive bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og udnytte de voksende afsæt-

ningsmuligheder og dermed skabe mere vækst og beskæftigelse – i samspil 

med natur og miljø”. Målet er at landmændene skal få bedre rammebetingel-

ser og dermed mulighed for at arbejde sig ud af krisen. 

 

Regeringen vil udkomme med en egentlig fødevare- og landbrugspakke, 

som skal komme nærmere ind på, hvordan målsætningerne for landbruget 

skal opnås. Denne pakke forventes at udmønte de 16 punkter indeholdt i det 

beslutningsforslag, som VKO fremsatte i december 2014. Fødevare- og 

landbrugspakken forventes offentliggjort op til jul 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering. 
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Sagsfremstilling 

Generelt vil de annoncerede lempelser af miljøkravene til det enkelte land-

brug betyde et øget behov for andre og mere kollektive virkemidler, så til-

standen i natur og miljø bevares. Kommunerne vil have en interesse i at mål 

og rammer for disse virkemidler bliver så gennemskuelige som muligt.  

 

En række initiativer sigter på at kunne målrette reguleringen af landbrugets 

udledninger, så der bliver mulighed for at kunne gøde mere økonomisk opti-

malt. Den natur- og miljømæssige tilstand skal så opretholdes gennem en 

opdateret og øget viden om arealernes sårbarhed. Der må forudses et vist 

pres fra erhvervet for at kunne tage de nye rammer i brug, hvilket øger pres-

set for at få vidensgrundlaget på plads.  

 

Det er væsentligt for KL, at den endelige udformning af videns- og regel-

grundlaget for landbrugets regulering bliver så præcist formuleret, at kom-

munerne ikke lades i tvivl om rammer og ansvar forbundet med kommuner-

nes myndighedsansvar og øvrige ansvar i forhold til natur, miljø og planlæg-

ning. 

 

 

 

9.11. Behandling af genanvendeligt erhvervsaffald 

SAG-2015-02984 ach 

 

Baggrund 

Kommunale behandlingsanlæg må ikke varetage indsamling eller behand-

ling af kildesorteret erhvervsaffald, med mindre det er godkendt af Miljøsty-

relsen efter anmeldelse. Det følger af affaldsbekendtgørelsen, der i 2010 

blev tilpasset den politiske aftale om organisering af affaldssektoren fra 

2007. Sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen har i imidlertid ligget stille i 5 år og 

først pr. 1. juli 2015 er alle anmeldte sager blevet færdigbehandlet, og der er 

truffet endelig afgørelse i alle sager. Afgørelserne går generelt ikke kommu-

nernes vej. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, at: 

– KL tilkendegiver, at den fuldstændige opdeling og adskillelse af markeder 

for erhvervsaffald og husholdningsaffald er uhensigtsmæssig. Der skal 

derfor etableres bedre rammer for offentligt-privat samarbejde, så aktø-

rerne i fællesskab kan eje og drive anlæg til håndtering af både genan-

vendeligt husholdningsaffald og erhvervsaffald.  
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– Dette kan bl.a. ske ved at sekretariatet følger sagen op i forbindelse med 

den igangværende evaluering af de politiske aftaler på affaldsområdet, 

hvor rammevilkårene for anlæggene indgår. 

 

Sagsfremstilling 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at ca. 50 kommunale anlæg der har 

håndteret kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald til materialenyttiggø-

relse, med virkning fra årsskiftet ikke kan videreføre deres aktiviteter over 

for erhvervslivet. Der er godkendt i alt ca. 15 sager (dækkende over ca. 24 

anlæg) med en samlet kapacitet på knap 150.000 ton fordelt på forskellige 

fraktioner. Der er givet afslag i 26 sager. 

 

Nogle har accepteret Miljøstyrelsens afgørelse og har valgt at ophøre med 

deres aktiviteter. 38 anlæg har imidlertid fastholdt deres ønske om at kunne 

fortsætte aktiviteterne, men har på trods af indsigelser og bemærkninger til 

udkast til afgørelserne ikke fået medhold. Miljøstyrelsen fastholder, at kom-

munerne helt skal ud af området for genanvendelse af kildesorteret affald til 

materialenyttiggørelse. 

 

./. Sagen optager selvsagt Dansk Affaldsforening, der har fulgt sagen tæt og 

sat en advokat på sagen. Foreningen har henvendt sig til Miljøministeren og 

fået svar fra Forsyningsministeren, der har overtagetressortansvaret for de 

kommunale behandlingsanlæg fsva. den økonomiske regulering. 

 

Affaldsforeningen har orienteret sekretariatet om, at man ikke vil indbringe 

sager for domstolene, da der kan forventes lange og kostbare retssager. 

Derimod har advokaten på vegne af 10 anlæg indbragt spørgsmål om op-

sættende virkning af søgsmål for ombudsmanden. 

 

Kommuner og deres affaldsselskaber havde den klare opfattelse at reformen 

gav kommuner og affaldsselskaber mulighed for at videreføre eksisterende 

aktiviteter, og at der ikke var tale om en overgangsordning, hvor kommu-

nerne over tid skulle helt ud af markedet.  

 

Sekretariatet vurderer, at der ikke bør være nogen tvang for virksomheder 

(affaldsproducenter) til at bruge lokale kommunale anlæg (anvisningspligt), 

men virksomhederne bør efter eget valg have denne mulighed. Hvis alle 

kommunale aktører fjernes fra markedet, er der steder, hvor lokale virksom-

heder (affaldsproducenter) vil få langt til nærmeste private affaldsbehand-

ling. Der er en særlig problemstilling i de tyndt befolkede områder og på de 

ikke brofaste øer, fx Bornholm. 
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Afgørelserne betyder også, at private affaldsvirksomheder ikke længere kan 

leje eller købe maskintimer af de kommunale anlæg. Dette har indtil nu væ-

ret en udbredt praksis.  

 

Et samarbejde mellem offentlige og private har hidtil været til gavn for begge 

parter. De private har kunnet lave en sund forretning, og de kommunale har 

fået udnyttet deres kapacitet, hvilket har resulteret i lavere gebyrer. De pri-

vate affaldsvirksomheder skal nu ud og investere i kapacitet, imens den 

kommunale kapacitet står halvtom. Det er ikke hensigtsmæssigt . 

 

De private affaldsvirksomheder vil kun indgå aftale, hvis det er økonomisk 

fordelagtigt for dem. Hvis de private ser en mulighed i at indgå aftale med et 

kommunalt anlæg, vil det pga. bedre kapacitetsudnyttelse være til gavn for 

kommunerne/borgerne. Denne (smalle) mulighed for offentligt-privat samar-

bejde bør (som minimum) sikres på den korte bane.  

 

 

9.12. KL høringssvar vedr. ny VVM-lovgivning 

SAG-2013-00633 CRO 

 

Baggrund 

VVM-direktivet blev revideret i 2014, og det nye direktiv implementeres nu i 

dansk lov ved lovforslag som netop har været i høring. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen har via et interessentforum, ”VVM-udvalget”, indhentet syns-

punkter, bl.a. fra KL, før lovforslaget blev sendt i høring. KL har markeret føl-

gende hovedsynspunkter vedr. lovforslaget: 

• Reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (SMV) bør kombi-

neres med VVM-reglerne i en samlet lov. Det kan styrke synergien mel-

lem de to lovkomplekser 

• Der er ikke noget i denne lovgivning, som mindsker behovet for en frugt-

bar forhåndsdialog mellem kommune og virksomhed, inden et projekt 

igangsættes. KL foreslår, at der indsættes en ret/pligt til forhåndsdialog 

mellem ansøger og kommune, så indledende misforståelser undgås og 

alternativer kan tilvejebringes hvis det er hensigtsmæssigt 

• One-stop-shop hos kommunerne vil, uanset den konkrete udformning, 

kræve ekstra tid, men kan være en god service for virksomhederne. Det 

er godt med en fleksibel udformning af krav til, hvordan kommunerne gør 

dette 
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• Den nuværende danske implementering af VVM reglerne er spredt på en 

række forskellige bekendtgørelser og myndigheder. Det giver udfordrin-

ger for bygherrer, konsulenter og især offentligheden, når der er flere 

myndigheder på det samme projekt. Det gælder fx havne, kystsikring el-

ler havvindmøller, hvor der skal føres kabler ind til el-nettet på land. Der 

er på den ene side lagt op til, at de samme regler skal anvendes af de 

forskellige VVM myndigheder samt på den anden side lagt op til sektor-

undtagelser via bekendtgørelser (fx for søterritoriet) eller via direkte im-

plementering i sektorlovgivningen (transportministeriets område med 

veje, jernbaner og havne)  

• Det burde være muligt at lave en implementering af EU-reglerne i 

samme lov, uanset om de skal anvendes på land, på søterritoriet eller 

andre steder. Fx vil det være en stor fordel, hvis anlæg på søterritoriet 

reguleres efter samme lovgivning, da der ofte laves en fælles VVM-

proces 

• En VVM-screening af virksomheder må nu max tage 90 dage, fra sagen 

er fuldt oplyst. En screening på under 90 dage vanskeliggøres dog, hvis 

den skal køre samtidig med miljøgodkendelsen. KL foreslår en formule-

ring om, at samtidighed ”tilstræbes” 

• Idefasen i VVM-processen bør bevares og bør være fire uger af hensyn 

til at sikre reel mulighed for borgerinddragelse og sikre, at gode ideer 

kommer frem 

• Tydeligere markering af vejledende minimumsværdier i bilag 2 (de virk-

somhedstyper som screenes indledningsvist og som oftest ikke får krav 

om VVM), vil være en fordel både for virksomheder og myndigheder.  

 

KL vurderer, at der vil være mindre stigninger i ressourceforbruget i kommu-

nerne på ca. 8 årsværk det første år og 6 årsværk derefter som følge af 

dette forslag. Bygherre overtager ansvar for selve redegørelsen, men kom-

munerne skal stadig sikre, at sagen bliver fuldt oplyst, de skal vurdere rede-

gørelsens kvalitet og gennemgå løbende faglig opkvalificering. I dag er det 

oftest praksis, at bygherrerne udarbejder VVM-redegørelsen.  

 

Får kommunerne mulighed for at agere smart i forhold til de ændrede regler, 

så kan resultatet blive en endnu mere erhvervsvenlig og effektiv sagsbe-

handling, end vi har i dag.  

 

 

9.13. Ønske om lovforberedende udvalg om vandløbsloven 

SAG-2015-05291 npj 

 

Baggrund 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-12-2015 

 SIDE  |  61 

Fra forskellig side har det været påpeget, at Vandløbsloven trænger til en 

revision. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har da også til Altinget 

udtalt, at ”Det er min holdning, at der skal ske noget på vandløbsområdet. 

Men det er et stort arbejde at lave vandløbsloven om, og jeg har sat mit sy-

stem i gang med at gennemgå dels den eksisterende lov og dels indholdet i 

beslutningsforslaget fra sidste samling, så jeg er i fuld gang”. Det vil være 

naturligt, at KL proaktivt præger dette arbejde.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver på en KL-henvendelse til mini-

steren med en opfordring til at nedsætte et lovforberedende udvalg med et 

kommissorium, hvor følgende elementer indgår: 

• Om grøfter etableret med afvandingsformål skal have en særskilt vand-

løbsklasse, og hvordan sådanne vandløb identificeres 

• Om opbevaring af vand kan blive en del af lovens formål  

• Om regulering af vandløb kan medfinansieres af andre end de grundejere, 

som har interesse i afvanding 

• Om en forbedret metode til beskyttelse af vandløbenes naturværdi kan 

udvikles. Vurderingen skal i givet fald ske efter en kommunal revurdering 

af § 3-vandløbene efter statslige retningslinjer. 

 

Sagsfremstilling 

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har 20. okt. 2015 ti l Altinget 

nævnt, at hun ønsker ændringer af vandløbsloven, men påpeger samtidigt at 

det er en stort arbejde. Netop derfor er det relevant med et grundigt forar-

bejde, hvor også de kommunale synspunkter inddrages.  

 

Store forandringer siden sidste revision af vandløbsloven 

Der er sket meget siden sidste store revision af vandløbsloven tilbage i 

1980-erne. Blandt de vigtigste kan nævnes at vandplanerne er blevet vedta-

get og at klimaforandringerne giver nye udfordringer. Vandløbsloven spiller 

en rolle i at føre målsætningerne i vandplanerne ud i livet og det forhold bør 

også inddrages, hvis vandløbsloven revideres. 

 

Nedbørsmængden og nedbørsmønstret ændrer sig og det er blevet endnu 

vigtigere at finde helhedsløsninger, der ser på hele vandløbet som et samlet 

system. Hurtigere afledning af vand nogle steder kan give oversvømmelser 

andre steder. Mange klimatilpasningsplaner arbejder med at holde vandet 

tilbage og forsinke afledningen nogle steder. Men vandløbsloven indeholder 

i dag ikke gode redskaber til at håndtere dette. 
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Et andet område inden for vandløbsloven, der kunne trænge til at blive set 

efter i sømmene er forholdet mellem afgørelser fra Natur- og Miljøklagenæv-

net og afgørelser fra Taksationskommissionerne. Flere gange har der de se-

neste år været afgørelser fra de to instanser som peger i hver sin retning – 

eller hvor kommissionerne omgår nævnets juridiske afgørelser, selv om de 

kun bør beskæftige sig med økonomiske afgørelser. Det er ikke hensigts-

mæssigt.  

 

Der er således en række gode grunde til at se på en revision af vandløbslo-

ven – og det giver god mening at gøre det ordentligt. Sidste gang vandløbs-

loven blev revideret blev der nedsat et lov-forberedende udvalg med delta-

gelse af eksperter og interessenter. Noget lignende bør ske ved denne revi-

sion af vandløbsloven. Kommunerne har 30 års indgående erfaring med for-

valtning og administration af den nugældende vandløbsloven og har således 

en solid og grundig viden om lovens stærke og svage sider. Denne viden 

bør indgå så tidligt som muligt i et lovforberedende arbejde.  

 

Klimatilpasning 

De aktuelle ønsker om ændring af vandløbsloven er et element i diskussio-

nen af, hvordan Danmark tilpasses ændrede klimaforhold. Der er mere vand 

i vandløbene, især om vinteren. Det fører til mere hyppige oversvømmelser 

af lavtliggende områder. Nogle interessenter ønsker at løse problemet ved 

generelt at øge vandføringsevnen.  

 

Det er dog vanskeligt af tre grunde:  

1. Grundejerne skal selv betale for en regulering af vandløbet 

2. Der skal tages hensyn til vandløbenes naturværdi 

3. Oversvømmelserne længere nede ad åen bliver værre. 

 

Sekretariatet har ikke kendskab til, at der er rejst sager om vandløbsregule-

ring de senere år. Det ville ellers være naturligt, når ønsket om øget vandfø-

ringsevne er stærkt udtalt. Men en reguleringssag er omfattende, da mange 

hensyn skal håndteres. 

  

I debatten om vandløb har naturbeskyttelse af afvandingsgrøfter fyldt en del. 

I en reguleringssag skal kommunalbestyrelsen også vurdere naturforhold 

her. I nogle tilfælde er det unødvendig administration. Men i nogle tilfælde 

sikrer administrationen vigtig natur, der ellers stod i risiko for at forsvinde 

som led i afvandingen.  

 

Nogle steder er der brug for at øge vandføringsevnen, så vandet kan komme 

væk. Andre steder er der brug for det modsatte: Vandføringsevnen bør ned-

sættes, så vandet oversvømmer lavtliggende områder, indtil det kan 
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strømme gennem og forbi byområder længere nede ad åen uden at skabe 

ødelæggende oversvømmelse dér.  

 

Et lovforberedende udvalg er relevant 

Vandløbsloven er revideret mange gange, men sidste store revision ligger 

mange år tilbage. Dengang nedsatte ministeren et lovforberedende udvalg, 

hvor centrale interessenter fik sæde sammen med forskere i juridiske og for-

valtningsmæssige forhold. Et sådant udvalgsarbejde tager tid, men det sik-

rer et solidt grundlag for beslutning om lovændringer.  

 

De aktuelle problemer er omfattende, mens løsningsforslagene er modstrid-

ende og kun i begrænset omfang gennemarbejdede og konsekvensvurde-

rede. Sekretariatet foreslår derfor, at KL arbejder for, at forholdene afklares i 

et lovforberedende udvalg.  

 

Aktuelt har KL i en lignende problemstilling sæde i ”Udvalg til evaluering af 

stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen”. Her arbejdes pro-

blemer og løsningsforslag grundigt igennem med henblik på at levere udkast 

til lovforslag, som Folketinget kan forhandle. 

 

Centralt for arbejdet i et sådant udvalg er det kommissorium, som udvalget 

skal arbejde efter. Sekretariatet lægger op til fire emner i kommissoriet:  

  

1) En klassifikation af vandløbene, så afvandingsgrøfter ikke skal vurderes, 

kunne forenkle administrationen. Det forudsætter dog en præcis defini-

tion eller udpegning af afvandingsgrøfter. Lovudvalget kunne udarbejde 

sådan en definition og samtidig anvise, hvordan den bruges i administra-

tionen. 

  

2) I vandløbsloven er ”vandets frie vej” et gammelt  princip. Det er dog afve-

get mange gange fx ved etablering af mølledamme. En nuancering af 

dette princip, så lovens formål indeholder mulighed for at ”parkere 

vand”, kunne lette sikringen af byer længere nede af åen mod over-

svømmelse. 

 

3) Vandløbsregulering betales normalt af de grundejere, der har interesse i 

afledning af vand. Der er imidlertid også brug for at finde finansierings-

former, der kan understøtte opbevaring af vand. 

 

4) Knapt en tredjedel af vandløbene er beskyttet efter Naturbeskyttelseslo-

ven eller gennem vandplanerne. Vandløbene omfattet af vandplanerne 

er gennemgået flere gange i løbet af første planperiode. Stort set alle 

disse vandløb har stor naturværdi.  
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Derimod er udpegningen af vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

§ 3 sket for mange år siden. Her er der et klart behov for en kritisk revur-

dering. Nogle vandløb bør ikke længere være beskyttede, mens andre 

vandløb bør inddrages under beskyttelsen.  

 

En sådan vurdering er for nylig gennemført af staten på landområder 

omfattet af § 3. Resultatet af den statslige gennemgang har givet bety-

deligt merarbejde i kommunerne. Det kunne tale for, at en tilsvarende 

gennemgang af vandløbene blev lavet af kommunerne selv på grundlag 

af ensartede statslige retningslinjer og dermed også undergivet DUT-

kompensation. 

 

 

9.14. Afslutning af projekt om digitale lokalplaner 

PRJ-2012-00045 bem 

 

Baggrund 

Som led i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstra-

tegi igangsatte KL og Miljøministeriet i 2012 et pilotprojekt, der skulle under-

søge potentialet i, at kommuner indberetter lokalplaner efter en ny metode, 

hvor planerne digitalt indekseres efter de specifikke bestemmelser i planen.  

 

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

for en mere gennemskuelig og let tilgængelig visning af lokalplandata er dog 

fortsat meget relevant. Sekretariatet arbejder derfor videre med at fremme 

sagen i regi af bl.a. den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver på projektet om digitale lokal-

planer. 

 

Sagsfremstilling 

Pilotprojektet har overordnet set nået sit mål om at undersøge potentialet i 

en fuldt digitalisering af lokalplaner i plansystem.dk og kan derfor formelt af-

sluttes i regi af de to nævnte digitale strategier (den fællesoffentlige og den 

fælleskommunale). 

 

Det må imidlertid konstateres, at det har været særdeles vanskeligt at finde 

en måde at komme videre med projektet på med henblik på en landsdæk-

kende implementering.  
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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 tilvejebringes for-

nyede beregninger, før der indgås en aftale herom. 

 

Behovet for mere gennemskuelige og let tilgængelige lokalplandata er dog 

fortsat stort.  

 

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

udvikle nye modeller for ejendomsvurderinger, hvor nemmere tilgang til lo-

kalplandata vedr. fx bebyggelsesprocent nu efterspørges af staten selv – jf. 

økonomiaftale 2016 indgået ultimo sept. 2015 ml. regeringen og KL. 

 

Ligeledes har regeringens nedsatte ”Virksomhedsforum for enklere regler” 

også efterlyst en ny digital løsning for visning af lokalplandata. 

 

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

ner og derfor indgår temaet i arbejdet med den kommende fælleskommu-

nale digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

 

De nylige ressortændringer på planlovsområdet, hvor området er flyttet fra 

Miljøministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet, betyder, at sekretariatet 

har en forventning om, at staten ønsker at se på sagen med nye øjne; her-

under indgå i fornyet dialog med KL om den konkrete udmøntning af en fuld 

digitalisering af lokalplandata.  

 

Sekretariatet vil derfor fortsat søge at fremme sagen både som et vigtigt ele-

ment i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt i forbin-

delse med dialogen med staten om generelle moderniseringer af lokalplan-

redskabet. 
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  
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12. Projekt om kvalitet og effektivitet i lokal-
planlægningen 
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13. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

13.1. Reduktion af erhvervsrettede sagsbehandlingstider jf. ØA15  

SAG-2014-04119 mlm 

 

Baggrund 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen aftale 

om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kom-

munerne skal reduceres med en tredjedel. Reduktionen skal blandt andet 

opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:  

- Miljøgodkendelser af virksomheder 

- Godkendelse af husdyrbrug 

- Byggesager. 

 

KL har efterfølgende på sekretariatsniveau forhandlet med Finansministeriet 

og de relevante fagministerier om en model, der udmønter økonomiaftalen 

for 2015.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

./. Aftaletekst og teknisk bilag er med som bilag til sagsfremstillingen. 

 

Hovedpointerne i aftaleudkastet gennemgås i det følgende: 

 

Opgørelse af sagsbehandlingstiden 

Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er 

truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger 

fra ansøger udover syv dage. Denne model medfører, at ansøger let kan ori-

entere sig om, hvor lang tid vedkommende kan forvente, at det tager for de 

offentlige myndigheder (kommunen og i nogle tilfælde staten) at behandle 

sagen. 

 

Parterne er samtidig enige om, at de digitale systemer, der anvendes i sags-

behandlingen på de enkelte områder, skal kunne opgøre den faktiske sags-

behandlingstid i kommunerne. Det bliver således muligt at opgøre, hvor stor 

en del af den samlede sagsbehandlingstid, hvor sagen reelt ligger på kom-

munens bord. Disse opgørelser vil bl.a. spille en central rolle, når aftalen 

skal evalueres, og hvis nogle aktører skulle finde på at sætte negativt fokus 

på kommunernes sagsbehandlingstider. 
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Servicemål 

Parterne er enige om følgende servicemål for de enkelte områder: 

 

Område Servicemål Sagsbehandlingstid i 

2012 

Miljøgodkendelser   

Bilag 1-virksomheder 200 234 

Bilag 2-virksomheder 

 

130 204 

Godkendelse af husdyrbrug   

§10 110 184 

§ 11 155 284 

§ 12 180 310 

§ 16 

 

160 285 

Byggesager   

Simple konstruktioner 40 57 

Enfamilieshuse 40 57 

Industri- og lagerbygninger 50 75 

Etagebyggeri, erhverv 55 73 

Etagebyggeri, bolig 60 83 

 

Kommunerne har i en årrække arbejdet med at reducere sagsbehandlingsti-

den på husdyrområdet. Det betyder, at den faktiske sagsbehandlingstid i 

2014 er væsentligt lavere, end den var i 2012. Denne tendens ser ud til at 

fortsætte i 2015. Reelt betyder aftalen derfor, at der forudsættes en reduk-

tion i sagsbehandling på husdyrområdet fra 2014 og frem, der ligger på mel-

lem 8 og 20 pct. afhængig af det enkelte område. Sekretariatet har i dialog 

med kommunerne derfor vurderet, at det har været realistisk at sætte ser-

vicemål for godkendelser af husdyrbrug, hvor reduktionen målt ud fra ni-

veauet i 2012 er større end en tredjedel.  

 

For miljøgodkendelse og byggesager er en række sager undtaget service-

målene. Det gælder fx sager, der kræver udarbejdelse af ny lokalplan, og 

som således tager længere tid. Dette forventes at medvirke til indfrielsen af 

målene, da sagsbehandlingstiden for 2012 er opgjort inklusiv disse sager.  

 

Staten har ønsket at få sat lavere servicemål, end det der ligger i aftalen nu. 

Det gælder særligt på husdyrområdet. Sekretariatet har vurderet, at det ikke 

er realistisk for kommunerne at indfri servicemål, som er endnu lavere. Det 

vurderes, at det er realistisk at nå de servicemål, der nu indgår i aftaletek-

sten. 
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Midler til at understøtte reduktionen i sagsbehandlingstider 

Der er sat 154 mio. kr. af til at understøtte reduktionen i sagsbehandlingsti-

der i perioden 2015-2018. Heraf er der sat 140 mio. kr. af til kommunerne, 

og 14 mio. kr. til understøttende aktiviteter, som KL skal afholde. En del af 

de 14 mio. kr. skal afsættes til at udvikle Byg og Miljø, sådan at løsningen 

kan opgøre sagsbehandlingstiden. 

 

Videre proces 

Finansministeriet ønsker, at der kan indgås en politisk aftale om reduktion af 

sagsbehandlingstider hurtigst muligt, sådan at midlerne kan komme på akt-

stykket for 2016. Herefter udestår en politisk stillingtagen i KL til aftalen in-

den jul. 
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14. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  
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15. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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16. Orienteringssager - Øvrige sager  
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17. Eventuelt 
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18. Lukkede sager  

 


