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AFFALDSNETVÆRK
Kommunernes Affaldsnetværk er målrettet ledere og 
medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald 
og ressourcernes rolle i den grønne omstilling. Rollen 
som myndighed på affaldsområdet er en væsentlig del 
af kommunernes kontakt til både borgere og virksom-
heder. På netværket går vi i dybden med de områder  
og problemstillinger, der optager jer i kommunerne.  

Ny national affaldsplan og opfølgning på ressource- 
strategi, modernisering af forbrændingssektoren, har-
monisering af affaldsordninger og sorteringskriterier, 
regulativer, gebyrregler, digitale løsninger, tilsyn og 
håndhævelse: Er disse områder en del af din dagligdag 
med sagsbehandling og strategisk planlægning? Så 
meld kommunen ind og bliv en del af Kommunernes 
Affaldsnetværk. I netværket deler du og dine kollegaer 
ideer, viden og erfaring, og vi peger på de centrale udfor-
dringer og derigennem får I god sparring til at løse kom-
munens opgaver med affald og ressourcer.

Temaer i 2019
Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står 
højt på den kommunale og den nationale dagsorden. 
På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak-
tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og 
forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op-
lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til 

at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den 
daglige opgaveløsning et større perspektiv.

Oplagte emner for møderne i 2019 vil være bl.a. være 
tilsyn cirkulær økonomi, organisering af affaldsforbræn-
ding, byggeaffald samt nye mål og metoder for mere 
og bedre genanvendelse, separat indsamling, produ-
centansvar for emballager og udvidet producentansvar 
for WEEE. De endelige temaer udvælges i dialog med 
medlemmerne af netværket. 

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 7. februar
 • Andet møde afholdes den 23. maj
 • Tredje møde afholdes den 24. oktober

Kontaktperson
Anders Christiansen,
Tlf. 2446 2305, ach@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/KL-affaldsnetvaerk2019

https://tilmeld.kl.dk/KL-affaldsnetvaerk2019
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KOMMUNERNES 
NETVÆRK OM  
DEN ALMENE  
BOLIGSEKTOR
Kommunernes netværk om den almene boligsektor er 
et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale 
medarbejdere og mellemledere, indenfor den almene 
boligsektor. Netværket er et samarbejde mellem KL’s 
kontor for teknik- og miljø og center for vækst og be-
skæftigelse. 

Opgaven med den almene boligsektor går på tværs af 
forvaltninger og fagområder i kommunerne. I netværket 
kigger vi helhedsorienteret på opgaven og behandler 
både emner om fysiske og sociale indsatser, strategisk 
byudvikling og datatekniske løsninger som monitore-
ring af bosætning.  

Med netværket etableres fokus på sammenhængen 
mellem den almene boligsektor og løsning af kom-
munale kerneopgaver på velfærdsområdet, fx i forhold 
integration, beskæftigelse, psykisk syge og udsatte børn 
og unge.  

Møderne er temabaserede med faglige oplæg. Formen 
er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og 
netværksskabelse. 

Temaer i 2019
Temaer i 2019 vil blive drøftet med netværket løbende 
alt efter, hvad der viser sig af emner deltagerne har 
behov for at dykke ned i. I 2018 var temaerne bl.a. arbej-
det med styringsdialogen, ghettoudspillet, almene bo-
liger og byudvikling samt renoveringer og samarbejdet 
med boligorganisationerne.

Mødedatoer i 2019
 • 4. april (Fyn/Jylland)
 • 5. september (København)
 • 14. november (Fyn/Jylland)

Kontaktperson
Mette Jensen,
Tlf. 3370 3380, mehe@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/KNAB2019

https://tilmeld.kl.dk/KNAB2019
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KOMMUNERNES 
EJENDOMS- 
NETVÆRK
Kommunernes Ejendomsnetværk er skabt som et 
forum for vidensdeling og inspiration for de kommu-
nale ledere med ansvar for den strategiske ejendomsad-
ministration.

Der er i de sidste par år kommet stigende opmærksom-
hed på, hvordan den kommunale ejendomsadministra-
tion kan understøtte kommunernes kerneopgaver. Erfa-
ringerne peger på behovet for, at kommunerne etablerer 
et strategisk fokus på ejendomsadministrationens for-
mål som en grundlæggende forudsætning for at kunne 
forløse potentialet i kommunernes bygningsmasse.

Kommunernes Ejendomsnetværk vil derfor beskæftige 
sig med alle de aspekter, der har betydning for kommu-
nernes arbejde med at etablere en strategisk tilgang til 
sammenhængen mellem administrationen af de kom-
munale ejendomme og kerneopgaverne i den kommu-
nale velfærd.

Temaer i 2019
Vi vil i netværket beskæftige os med de emner, der lig-
ger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal 
ejendomsadministration. 

I 2019 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på 
den kommunale ejendomsadministration, både lokalt 

og nationalt. Et omdrejningspunkt for netværket vil 
også være de forudsætninger der skal være tilstede for 
at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige 
sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s 
nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på 
brugerinddragelse, strategisk ledelse, space manage-
ment, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier 
og meget mere.

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dyna-
mik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktivi-
teterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at 
medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til videns-
deling på tværs.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 27. februar
 • Andet møde afholdes den 23. maj
 • Tredje møde afholdes den 10. oktober

Kontaktperson
Kristoffer Slottved,
Tlf. 3370 3194, ksl@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/ejendom2019 

https://tilmeld.kl.dk/ejendom2019
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ENERGINETVÆRK
Energinetværket et målrettet de kommunale medarbej-
dere og ledere, som beskæftiger sig med energi i bred 
forstand; det er både jer der laver energi- og varmeplan-
lægning, og jer der arbejder med den lokale klimaind-
sats og omstilling af energiforbruget i kommunerne.

Kommunernes rolle er under forandring, og det klassi-
ske myndighedsarbejde bliver stadig mere dereguleret 
og automatiseret. Kommunerne har dog stadig en afgø-
rende rolle i den grønne omstilling for klimaudfordrin-
gerne er globale, men de skal løses lokalt.

Temaer i 2018
I Energinetværket vil vi derfor etablere en rød tråd igen-
nem kommunernes engagement i klima og energi i 
bred forstand. Vi vil arbejde for at sammenhængen 
mellem kommunernes myndighedsopgaver og de po-
litisk besluttede indsatser kan blive kortlagt og klarlagt. 
Gennem fælles vidensdeling og inspiration kan vi i net-
værket hjælpe hinanden med at løfte vores opgaver – 
både for netværkets medlemmer ude i den kommunale 
dagligdag, og for KL’s løbende interessevaretagelse på 
energiområdet.

Vi vil i 2019 dykke grundigt ned i Energiaftale 2018 og 
blive klogere på hvilke konsekvenser den vil få for kom-
munerne og samfundet i bred forstand. Og vi vil blive 

klogere på emner der optager i dagligdagen, fx CO2-
beregning, varmeplanlægning, energiledelse, nøgletal 
og smarte teknologier.

Energinetværket er kommunernes mulighed for at sikre 
den helt nødvendige vidensdeling mellem medlem-
merne. Udbyttet af netværket vil først for alvor vise sig 
gennem medlemmernes aktive deltagelse før, under og 
efter møderne.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 14. marts
 • Andet møde afholdes den 13. juni
 • Tredje møde afholdes den 31. oktober

Kontaktperson
Kristoffer Slottved,
Tlf. 3370 3194, ksl@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/energinetvaerket2019

https://tilmeld.kl.dk/energinetvaerket2019
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INDUSTRINETVÆRK
Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder 
med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i 
dybden med kommunernes kontakt til borgere og det 
lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at 
vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og 
skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for 
ansøgere får større og større betydning.

Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende 
tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes 
værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i net-
værket.

Industrinetværket skal gennem oplæg, drøftelser og 
information hjælpe deltagerne bedst muligt til at levere 
løsninger lokalt. Vi lægger stor vægt på vidensdeling, 
bruger kommunale erfaringer og inviterer oplægsholde-
re fra relevante styrelser og organisationer til at komme 
med oplæg på møderne. Det er vigtigt, at der også er 
plads til det store perspektiv.

Temaer i 2019
Planlægning for produktionserhverv og risikozoner vil 
komme til at fylde en del i det nye år. Det vil vi dykke 
ned i. Derudover er data et issue, særligt data om af-
faldsstrømme på virksomheder, de nye BAT-konklusio-
ner for affald vil vi kigge nærmere på.

Vi er ved at høste erfaringer fra de nye bekendtgørelser 
med anmeldelse i stedet for godkendelser og Affalds-
branchebekendtgørelsen kommer i 2019. Hvad betyder 
det for vores måde at arbejde med virksomhederne på?
Et tilbagevendende problem for mange kommuner er 
klager og hvordan vi får den bedste klagesagsbehand-
ling. Her kan I måske lære af hinanden?

På de tre møder skal der også gerne være plads til det 
store perspektiv, som f.eks. kan give ideer til vores 
måde at samarbejde på, både lokalt og med de statslige 
myndigheder, eller hvilke nye teknologier, der kan lette 
vores arbejde.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 7. marts
 • Andet møde afholdes den 6. juni
 • Tredje møde afholdes den 21. november

Kontaktperson
Charlotte Weber,
Tlf. 3370 3601, cweb@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/industrinetvaerket2019

https://tilmeld.kl.dk/industrinetvaerket2019
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KOMMUNERNES 
LANDBRUGS- 
NETVÆRK
I Kommunernes Landbrugsnetværk er målrettet kom-
munale medarbejdere, der arbejder med kommuner-
nes samspil med landbrugserhvervet. Kommunernes 
rolle som myndighed med ansvar for godkendelse og 
tilsyn af landbrug er selvfølgelig det centrale omdrej-
ningspunkt for netværket. På netværksmøderne vil mu-
ligheden for en tæt sparring og dialog med hinanden og 
KL være det bærende element. Samtidig vil vi, når det er 
relevant og spændende også se ud mod horisonten og 
få inspiration fra nær og fjern.

Netværket bygger på en god tradition for tæt dialog 
med de statslige myndigheder om indretningen af re-
gelgrundlaget for landbrugsreguleringen. Landbrugsnet-
værket giver derfor medlemmerne en god mulighed for 
at give staten detaljeret input til arbejdet med at udar-
bejde regler og vejledninger.

Temaer i 2019
Med den nye husdyrlov der trådte i kraft den 1. august 
2017, har kommunerne fået et stort og nyt regelsæt at 
arbejde ud fra. Sagsbehandlingen skal baseres på nye 
principper, og der er stadig større forventninger til at 
kommunens medarbejdere kan levere en værdifuld ser-
vice til erhvervet. 

Samtidig vil størsteparten af landbruget i mange år 
fremover være reguleret under det tidligere regelsæt, 
og det kommer til at stille store krav til kommunernes 
omstillingsparathed og navigeringsevner.

I 2019 vil landbrugsnetværket fokusere på vidensde-
lingen mellem kommunerne og staten om det daglige 
arbejde med den nye husdyrregulering. Netværket vil 
også fortsætte diskussionen, om hvordan den offent-
lige myndighedsrolle kan udvikles sig, så den kommu-
nale sagsbehandler fortsat kan være en værdifuld sam-
arbejdspartner for politikere og erhvervsliv.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes d. 21. marts
 • Andet møde afholdes d. 29. august
 • Tredje møde afholdes d. 28. november

Kontaktperson
Kristoffer Slottved,
Tlf. 3370 3194, ksl@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/landbrugsnetvaerket2019

https://tilmeld.kl.dk/landbrugsnetvaerket2019
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KOMMUNERNES  
KLIMATILPASNINGS- 
NETVÆRK
Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder 
med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. 
Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for 
i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som 
kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

Nogle problemer er uløste, både naturfagligt/teknisk 
og samfundsfagligt/økonomisk. Andre problemer er de 
første kommuner godt i gang med at løse. Vi vil søge 
viden om problemerne hos fagpersoner fra myndighe-
der, tænketanke og universiteter. Vi vil se på etablerede 
løsninger og forslag til løsninger fra kommuner og rådgi-
vere i Danmark og Nordeuropa. 

Som hidtil vil vi på møderne invitere aktuelle oplægs-
holdere til at inspirere os. I vil høre nyt fra KL, vi lægger 
op til erfaringsudveksling og metodeudvikling på kon-
krete cases. Og vi skaber rum til at drøfte aktuelle pro-
blemstillinger indbyrdes, med os og med de inviterede 
fagpersoner. 

Temaer i 2019
Med den nye kystbeskyttelseslov, der trådte i kraft den 
1. september 2018, har kommunerne fået et stort og 
nyt regelsæt at arbejde ud fra. Mange sagsbehandlere 
har været igennem det statslige uddannelse, læringen 
skal i 2019 stå sin prøve over for faktiske sager. Vi drøf-
ter på det i netværket med udgangspunkt i faktiske ek-
sempler.

Netværket arbejder også i 2019 med de nye regler om 
planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og ero-
sion. Hvordan vælger kommunerne at implementere i 
kommuneplan og lokalplaner? Hvad er samspillet mel-
lem den planlægning og implementering efter kystbe-
skyttelseslov, miljøbeskyttelseslov og vandløbslov?

Netværket fortsætter vidensopbygning på oversvøm-
melse fra grundvand, hav og vandløb. Både om regnin-
gen – hvad koster det cirka? Og hvordan man får fore-
byggelse til at ske?

Endelig ser vi på nye data og beregninger, der skal på ar-
bejde i kommunerne.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes d. 14 marts
 • Andet møde afholdes d. 19. juni
 • Tredje møde afholdes d. 14 november

Kontaktperson
Niels Philip Jensen,
Tlf. 3370 3750, npj@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/kommunernes- 
klimatilpasningsnetvaerk2019

https://tilmeld.kl.dk/kommunernes-klimatilpasningsnetvaerk2019
https://tilmeld.kl.dk/kommunernes-klimatilpasningsnetvaerk2019
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KOMMUNERNES 
VAND- OG  
NATURNETVÆRK
Netværket er målrettet kommunale medarbejdere, der 
arbejder indenfor fagområderne vand og natur. Selvom 
lovgivningen på de to områder ikke altid lægger op til 
fælles løsninger, hænger de to områder tæt sammen – 
både fagligt og politisk. På netværksmøderne ser vi på 
de fælles interesser, der er i forvaltningen af vand og 
natur. 

Indenfor både vand og natur er der tradition for mange 
nye love, regler og forordninger. Derfor er timing og for-
håndskendskab vigtigt for jer alle. Under overskriften 
”Nyt fra KL” præsenteres initiativer KL er involveret i på 
jeres vegne. Det, sammen med oplæg fra ministerier og 
styrelser, gør at netværket har et unikt indhold med rele-
vans og overblik, som ikke tilbydes af andre. 

I 2018 var der 67 kommuner med i netværket, og med 
et gennemsnitligt deltagerantal på 135 var der masser 
af inspiration at hente hos kollegaer fra hele landet. 

Temaer i 2019 
Vi står i et vadested, regeringens lovprogram indeholder 
ingen større lovinitiativer på vand- og naturområdet. 
Men vi er i et valgår, og der kommer helt nye initiativer 
senest midt i 2019, som skal foldes ud.

Der skal samles op på nogle af de store initiativer fra 
2018, ændringen af Natura 2000 afgrænsningerne, eva-
lueringen af indsatsen med vandplanerne, erstatnings-
natur, klimatilpasningens betydning for vores forvalt-
ning af vand/natur området. Vi har fået en ny relation til 
planloven, med grønt Danmarkskort og krav om vurde-
ring af klimatilpasning i planlægningen – noget der vil 
berøre os alle.

Nye initiativer skal forberedes. Kommunernes skal le-
vere forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram 
efter en ny runde med vandråd – formentlig om vand-
løb. Mange taler jordfordeling og flytning af omdrifts-
arealer, hvilken rolle kan kommunerne få i det arbejde?

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 4. februar
 • Andet møde afholdes den12. juni
 • Tredje møde afholdes den 31. oktober

Kontaktperson
Lars Kaalund,
Tlf. 3370 3753, laka@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/Kommunernes-vand- 
naturnetvaerk2019

https://tilmeld.kl.dk/Kommunernes-vand-naturnetvaerk2019
https://tilmeld.kl.dk/Kommunernes-vand-naturnetvaerk2019
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KOMMUNERNES 
ÅBEN LAND OG 
LANDDISTRIKTS-
NETVÆRK
Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 
henvender sig til udviklingsmedarbejdere, planlæggere, 
landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og 
andre, der arbejder med landdistrikternes vilkår.

I netværket stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, 
der knytter sig til det åbne land såsom funktionstøm-
ning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på 
udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, 
natur- og kystturisme, bosætning mv. På netværksmø-
derne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, 
som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

Vi får på netværksmøderne besøg af myndighederne, 
der opdaterer os på nyeste nationale initiativer og be-
slutninger samt forskere og andre nøglepersoner, der 
kan sætte den daglige opgaveløsning ind i et større per-
spektiv. Centralt for netværket er også, at vi deler gode 
kommunale erfaringer med hinanden. 

Temaer i 2019
Temaerne afhænger hvert år af, hvad der er på den kom-
munale dagsorden. I 2018 vil fokus være på den nye lov-
struktur på plan-, natur- og miljøområdet. Hovedfokus 
vil være på implementering, vejledninger mv. i forbin-
delse med den nye planlov. 

Andre temaer er den nye kystbeskyttelseslov, ener-
giplanlægning i det åbne land, herunder vindmølleplan-
lægning, samt landdistriktsudvikling og mulighederne 
for omdannelse i det åbne land, herunder landsbymid-
lerne og de nye muligheder planlovsrevisionen giver.

Møderne tager faglige temaer og aktuelle myndigheds-
beslutninger op, og bruger kommunale cases til at be-
lyse området og konkrete kommunale værktøjer.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 14. marts
 • Andet møde afholdes den 4. juni
 • Tredje møde afholdes den 29. oktober

Kontaktperson
Christian Willer,
Tlf. 3370 3600, chwi@kl.dk 

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/medlemsskabaabenland2019

https://tilmeld.kl.dk/medlemsskabaabenland2019
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KOMMUNERNES 
MILJØJURA- 
NETVÆRK
Kommunernes Miljøjuranetværk henvender sig til 
kommunale miljøjurister, ledere, sagsbehandlere samt 
medarbejdere, der har gennemgået KL’s Miljøjuraud-
dannelse. I netværket stiller vi skarpt på den aktuelle 
lovgivning inden for teknik- og miljøområdet og har et 
tværfagligt fokus på de helt centrale problemstillinger. 
Netværket får på møderne input fra juridiske eksperter 
fra både det private og det offentlige. Vi tager os tid til 
juridisk nørderi - og du får rig mulighed for at få juraen 
og den praktiske verden til at passe sammen.

I netværket deler du viden og erfaringer med dine kol-
legaer på tværs af landet. Vi peger på de centrale udfor-
dringer, og du får derigennem god sparring til at løse 
kommunens opgaver på det plan-, natur- og miljøjuridi-
ske område.

Temaer i 2019
Temaerne afhænger helt af, hvad der er på den kom-
munaljuridiske dagsorden. I 2019 vil der være fokus på 
den nye lovstruktur på plan-, natur- og miljøområdet. 
Møderne vil i høj grad tage udgangspunkt i de temaer, 
som deltagerne i KL’s Miljøjurauddannelse er blevet 
undervist i. På hvert møde tager vi faglige temaer samt 
aktuelle afgørelser og sager op, og her spiller medlem-
mernes egne kommunale cases en stor rolle. 

I netværket kan du få konkret sparring via kollegaers 
og juridiske eksperters input til løsninger på dine egne 
sager. Desuden vil vi også beskæftige os med mere 
overordnede juridiske perspektiver, som fx generel for-
valtningsret, kommunalret og EU-ret.

Mødedatoer i 2019
 • Første møde afholdes den 1. maj
 • Andet møde afholdes den 29. oktober

Kontaktperson
Lone Johannsen,
Tlf. 3370 3374, ljo@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/ 
medlemsskabmiljoejuranetvaerk2019 
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