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2.1 Temadrøftelse: Flere unge i erhvervsuddannelse



 

 

Bilag – flere unge i erhvervsuddannelse 

Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, 

hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få 

flere unge til at tage en erhvervsuddannelse efter 9. og 10.  klasse.  

 

Beskrivelserne opridser de centrale udfordringer på det pågældende om-

råde samt forskellige forslag til løsninger. Det gøres ved først at give en 

kort gennemgang af baggrunden for emnet, herefter præsenteres den 

brændende platform for at arbejde med området netop nu, og endeligt 

beskrives roller og ansvar for arbejdet på området.  
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Ad 1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben 
skole 

Baggrund og nøgletal 

Virksomhedsinddragelse i folkeskolen kan sætte uddannelsesvalget i 9.-

10. klasse i perspektiv ved, at eleverne forstår, hvilket job der venter for 

enden af en given uddannelse. Det kan desuden understøtte læringen i 

folkeskolen, da det bidrager til en forståelse af, hvad man skal bruge fx 

matematik eller engelsk til. Med folkeskolereformen blev der lagt op til et 

større samarbejde mellem skolerne og det omgivende samfund under be-

tegnelsen ”åben skole”. De første evalueringer af folkeskolereformen har 

vist, at netop åben skole har været en stor omstilling for langt de fleste 

skoler, og der stadig er meget potentiale at indfri.  

 

Hovedudfordring – mere åben skole 

For at få flere unge i erhvervsuddannelse er det afgørende, at kendska-

bet til uddannelserne, og de jobmuligheder de giver, udbredes, så flere 

unge og forældre får interesse for erhvervsuddannelserne. Derfor skal 

det lokale erhvervsliv spille en mere aktiv rolle i folkeskolen, fx i den åbne 

skole og i de vejledningsmæssige aktiviteter.  

 

Roller og ansvar  

Kommunerne har det primære ansvar for at skabe mere virksomhedsfo-

kus i folkeskolen. I lov om folkeskolen § 7 fremgår det fx, at det obligato-

riske timeløse emne Uddannelse og Job skal tilrettelægges i samarbejde 

med Ungdommens Uddannelsesvejledning.  
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Ad 2. Erhvervsuddannelser i hele landet 

Baggrund og nøgletal 

En analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum viser, at unge, der vælger en 

erhvervsuddannelse, har ca. halvanden gange så langt til uddannelses-

stedet som unge, der vælger gymnasiet. Samtidig har analyser fra bl.a. 

Danske Regioner vist, at jo længere geografisk afstand elever har til ud-

dannelsesinstitutionen, jo større er risikoen for frafald.  

 

 

 

Mere fleksibel placering af undervisning og øget samspil i form af samlo-

kalisering, campusdannelser, fælles fag mv.  

En af mulighederne for at sikre erhvervsuddannelse i hele landet er at 

udnytte mulighederne for fleksibilitet i udbuddet af undervisningen i er-

hvervsuddannelserne. Det kunne f.eks. være udbud af erhvervsuddannel-

sesfag på gymnasier, samlokalisering i campus’er, fællesudbud af fag og 

mobile undervisere i stedet for at flytte de unge.  
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Regeringen har emnet på dagordenen og vil med sit vækstudspil under-

søge, hvordan større dele af de videregående uddannelser og erhvervs-

uddannelser kan gennemføres andre steder end på det geografiske ud-

budssted. Endnu et initiativ regeringen lægger op til i sit vækstudspil er, 

at der i 2016 skal ses på hvilke barrierer, der skal nedbrydes for, at ud-

dannelsesinstitutioner kan indgå i campusdannelser.  

 

Udbud af erhvervsuddannelser 

Godkendelser af udbuddet af erhvervsuddannelser er et andet aspekt i 

forhold til at sikre erhvervsuddannelser i hele landet. Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling har i efteråret 2015 igangsat udbudsrunden 

for erhvervsuddannelser blandt uddannelsesinstitutionerne, som bestem-

mer, hvor de geografiske udbud af erhvervsuddannelser skal være place-

ret fra august 2017.  

 

Hovedudfordring – erhvervsuddannelser i hele Danmark 

Alt peger på, at det er afgørende med erhvervsuddannelse i hele Dan-

mark og grundforløb tæt på de unge, hvis flere unge skal påbegynde og 

gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig er erhvervsuddannelserne 

er pålagt en besparelse på 2 pct. i årene 2017 til 2019, hvilket evt. kan få 

nogle erhvervsskoler til at overveje lokaliseringen af deres uddannelser.   

 

 

Roller og ansvar 

Godkendelser af udbud af erhvervsuddannelser er et ansvar under Mini-

steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hverken KL eller kommu-

nerne er høringspart, så den kommunale indflydelse skal gøre sig gæl-

dende via kommunale repræsentanter i erhvervsskolernes bestyrelser, i 

vækstfora, øvrige erhvervsnetværk, samt KKR og regionerne. 

 

Både staten, erhvervsskolerne og kommunerne har dog handlemulighe-

der i spørgsmålet om geografisk samlokalisering. Kommunerne bidrager 

fx til campussamarbejder med lokaler, koordinering mellem interessenter, 

ungemiljøer og vejledning.  

 

Alternative muligheder er at se på infrastrukturen for lokalområderne om-

kring erhvervsskolerne, fx offentlig transport, ungdomsboliger og unge-

miljøer, hvor kommunerne har et medansvar. 

   



Dato: 9. december 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-04474 

Dok. ID: 2135914 

 

E-mail: KRWP@kl.dk 

Direkte: 3370 3252 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 5 af 10 

NOTAT 

 

Ad 3. Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ung-
domsuddannelse (inkl. UU-vejledningen) 

Baggrund og nøgletal 

Erhvervsskolereformen trådte i kraft i august 2015. Nogle af de ting der 

specielt var fokus på, at reformen skulle rette op på, var et frafald på om-

kring 50 pct. i erhvervsuddannelsernes grundforløb. Undersøgelser forud 

for reformen viste, at årsagerne til dette blandt andet er, at hver femte 

elev ikke selv mente, at de var parate til at gennemføre en erhvervsud-

dannelse, samtidig med at 70 pct. af underviserne vurderede, at andelen 

af dårligt motiverede elever var stigende. Der er endnu ikke data der vi-

ser, hvorvidt reformen har ændret på frafaldet eller motivationen blandt 

de eleverne.  

 

Forskningen i frafald peger endvidere på, at mange unge ikke er fuldt ud 

afklarede og oplyste omkring deres valg af uddannelse, så frafaldet er for 

nogle også udtryk for en valgproces og en søgeproces. 

 

Hovedudfordring – behov for bedre vejledning og overgange til ung-

domsuddannelser 

Øget viden blandt elever i udskolingen om, hvad en gymnasial uddan-

nelse og en erhvervsuddannelse er, kan bidrage til, at de unge træffer 

deres uddannelsesvalg på et mere oplyst grundlag. Samtidig kan en 

mere glidende overgang til ungdomsuddannelserne, fx i form af linjer i 

udskolingen, forberede de unge på indholdet og det faglige niveau i en 

ungdomsuddannelse og dermed skabe en realistisk forventningsafstem-

ning.  
 

Roller og ansvar 

Med reformen af folkeskolen blev valgfag i folkeskolen fremrykket til 7. 

klasse, og det blev muligt at tilrettelægge valgfag med lokalt tilpasset ind-

hold. Derved er der øget muligheder for linjer i udskolingen, så unge, der 

eksempelvis trives bedst med en kombination af teoretiske og praktiske 

fag, har mulighed for en betoning af fag- og professionsorientrede læ-

ringsmiljøer, der retter sig mod en erhvervsuddannelse.  

 

Samarbejdet kan fx være omkring linjer og valgfag i udskolingen, som ud-

vikles i et samarbejde mellem lærere. Fokus på området kan øges fx i 

fællesskab med Danske Erhvervsskoler og gennem formidling af de gode 

eksempler.  
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Ad 4. Et særligt 10. klasse fokus, hvor man sikrer at 
10. klasse bliver starten på en erhvervsuddannelse  

Baggrund og nøgletal 

10. klasse er fortsat det første og største uddannelsesvalg for elever i fol-

keskolens 9. klasse. Omkring halvdelen af en 9. klasseårgang vælger 10. 

klasse og heraf halvdelen 10. klasse på en efterskole.  

 

10. klasse er gennem de senere år blevet stadig mere rettet mod er-

hvervsuddannelserne. Det er bl.a. sket gennem indførelse af den så-

kaldte 20/20 ordning og EUD10. I begge 10. klasseordninger afholdes 

undervisningen delvist på en erhvervsskole. Der er gode erfaringer med 

at målrette 10. klasse mod erhvervsuddannelserne, og spørgsmålet er, 

hvordan dette kan udvikles yderligere. 

 

Hovedudfordring – 10. klasse som start på en erhvervsuddannelse 

10. klasse er ifølge lov om folkeskolen primært tiltænkt elever i 9. klasse, 

som mangler yderligere faglig og personlig afklaring for at blive parat til 

at begynde på en ungdomsuddannelse. I praksis er 10. klasse dog stadig 

et bredt og alment tilbud for alle unge, både de uddannelsesparate og de 

ikke-uddannelsesparate. Samtidig vælger næsten lige så stor en andel af 

10. klasseeleverne en gymnasial ungdomsuddannelse som eleverne i 9. 

klasse.  

 

Roller og ansvar 

En øget målretning af 10. klasse mod erhvervsuddannelse kan fx opnås 

gennem yderligere udbredelse af samarbejdet med erhvervsskolerne. 

Her er 20/20-ordningen og EUD10 oplagte muligheder, men andre former 

for samarbejde og udplacering af 10. klasseundervisning på erhvervssko-

lerne er også muligheder. Tilsynet med 10. klasse er kommunens ansvar 

og det samme gælder finansieringen.  
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Ad 5. Sikre flere praktikpladser i den private sektor  

Baggrund og nøgletal 

For at kunne indfri målsætningen om at 30 pct. af 9.-10. klasserne skal 

vælge en erhvervsuddannelse i 2025 er det nødvendigt, at der er til-

strækkelige med praktikpladser. I reformen af erhvervsuddannelserne er 

anvendelsen af skolepraktik i de såkaldte praktikcentre blevet mere ud-

bredt som erstatning for ordinære praktikpladser i erhvervsvirksomheder. 

Inklusiv aktiviteten i skolepraktikken er der for øjeblikket ikke stor mangel 

på praktikpladser. Dette billede kan dog ændre sig med målsætningerne 

om øget tilgang til erhvervsuddannelserne. 

 

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksom-

hedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo oktober 

2014 og 2015: 

  Opgjort okto-

ber 2014 

Opgjort okto-

ber 2015 

Æn-

dring 

Elever med uddannelses-

aftale 

72.854 70.559 -3 % 

Elever i uddannelser 

uden virksomhedspraktik 

1.260 1.280 2 % 

Elever i skolepraktik 6.252 6.829 9 % 

Elever i gang med et 

hovedforløb 

80.366 78.668 -2 % 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio novem-

ber 2015. 

 

Hovedudfordring – flere praktikpladser i den private sektor 

Målet om, at 30 pct. af 9.-10. klasseeleverne i 2025 skal vælge en er-

hvervsuddannelse, betyder at det fremtidige behov for praktikpladser bli-

ver betydeligt større, end i dag. Samtidig kan det diskuteres, om skole-

praktikken er et tilstrækkeligt godt alternativ til de ordinære praktikplad-

ser. 

 

Roller og ansvar 

Det er virksomhederne som suverænt beslutter, om de vil tilbyde praktik-

pladser eller ej. Erhvervsskolerne har det formelle ansvar for den praktik-

pladsopsøgende indsats, herunder formidling af praktikpladser mellem 

virksomheder og elever i en erhvervsuddannelse.  

 

Den bredere indsats for at sætte fokus på problemet ligger i en dialog 

mellem erhvervsskolerne, brancheforeninger, staten og kommunerne. 

Kommunerne har selv som arbejdsgivere mulighed for at oprette praktik-

pladser. Desuden kan kommunerne gå i dialog med underleverandører 

omkring mulighederne for at oprette praktikpladser som led i et offentligt 
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udbud, herunder som ”sociale klausuler om uddannelses og praktikplad-

ser”. 
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Ad 6. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulig-
hederne for videre karriereveje  

Baggrund og nøgletal 

Med reformen af Erhvervsuddannelserne var et af emnerne fokus i un-

dervisningens kvalitet. Helt konkret står der i den politiske aftaletekst føl-

gende:  

 

Vi skal have flere og dygtigere erhvervsuddannede i Danmark. Kvaliteten 

i erhvervsuddannelserne skal derfor forbedres markant gennem mere og 

bedre undervisning. Det skal sikres gennem en flerstrenget indsats med 

afsæt i mere undervisningstid, et markant løft af lærernes kompetencer, 

en tydeligere kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen samt 

mere varieret og differentieret undervisning, som tager udgangspunkt i 

den enkelte elevs behov og faglige interesser. 

 

Ifølge en rundspørge foretaget af DI blandt deres medlemsvirksomheder 

melder hver tredje virksomhed, at de har problemer med at finde motive-

rede og kvalificerede lærlinge og elever. Udover at der er for få, der væl-

ger en erhvervsuddannelse, så tyder denne rundspørge altså også på, at 

dem der gør, også skal være dygtigere.  

  

Hovedudfordring – fastholde fokus på erhvervsskolernes ansvar for 

kvalitet undervisningen 

Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter har en tilbøjelighed til at 

pege på folkeskolen, UU-vejledningen og jobcentrene, når forklaringerne 

på frafald og svigtende kvalitet skal findes blandt erhvervsskole elever. 

Det er derfor vigtigt også holde fokus på de elementer i reformen af er-

hvervsuddannelserne, som ligger på erhvervsskolernes banehalvdel. 

Derfor handler punktet om opfølgning på nogle af de indholdsmæssige 

hensigter med reformen af erhvervsuddannelserne, som kommunerne 

skal være med til at holde fokus på i relation til erhvervsskolerne.  

 

Roller og ansvar 

Reformen handler om kvalitet og læring på erhvervsskolerne. Det kan 

være erhvervsskolelærernes kompetencer, forebyggelse og reduktion af 

frafald, og at virksomheder og skoler har en løbende dialog om de fær-

diguddannedes faglige kvalifikationer. Kommunerne skal blandt andet via 

deres repræsentanter i skolernes bestyrelse være med til at fastholde fo-

kus på kvalitet og læring.  
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Ad 7. Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsud-
dannelserne og de særlige tilbud til ikke-uddannelses-
parate  

Baggrund  

Det fremgår af regeringsgrundlaget og statsministerens åbningstale, at 

regeringen foruden en reform af gymnasierne vil se på henholdsvis ung-

domsuddannelserne under ét og de særlige uddannelsestilbud til de ikke-

uddannelsesparate.  

 

KL har tidligere foreslået et eftersyn af ungdomsuddannelserne under ét. 

Status er, at udvalget om ungdomsuddannelserne under ét endnu ikke er 

nedsat, idet sagen først skal op i regeringens økonomiudvalg, og der skal 

skrives et kommissorium. 

 

Hovedudfordring – fordele ved ungdomsuddannelser under ét 

Der er en række koordinationsproblemer i ungdomsuddannelserne og 

blandt den brede gruppe af særlige uddannelsestilbud til de ikke-uddan-

nelsesparate. De nye adgangskrav til erhvervsskolerne på 02 i dansk og 

matematik fra folkeskolens afgangsprøve har medført et fald i optaget på 

10 pct. hvilket forventes, at give en tilsvarende stigning i antallet af ikke-

uddannelsesparate. Derfor er de særlig tilbud til de ikke-uddannelsespa-

rate en stor udfordring for kommunerens økonomi og har betydning for 

om de unge får en uddannelse.  

 

Roller og ansvar 

Reformen af erhvervsuddannelserne og reformen af folkeskolen spillede 

sammen, men der var også nogle elementer, som trak i hver sin retning.  

 

Der findes en lang række særlige uddannelsestilbud til de unge, som ikke 

er kvalificerede til at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Disse til-

bud har forskellig formel organisering og finansiering, men ofte er det 

svært at skelne målgrupperne fra hinanden. Kommunerne står ofte for 

vejledningen og visiteringen til disse tilbud. 
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Fremtidens kommunestyre 

Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. Sammenlignet med 

andre lande er den økonomiske og opgavemæssige decentralisering bety-

delig. Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning 

for udviklingen af velfærden i Danmark, og for landets vækst og udvikling. 

Borgernes tillid til kommunalpolitikerne er høj sammenlignet med lands- og 

regionsrådspolitikere. Kommunerne er forandringsmotoren i det danske vel-

færdssamfund og leverer hver dag en solid opgaveløsning til borgere og 

virksomheder. Alligevel sættes der løbende spørgsmålstegn ved betydnin-

gen af et velfungerende lokaldemokrati. 

 

KL og kommunerne har derfor en vigtig fælles opgave. Der er brug for at 

synliggøre og underbygge værdien af et stærkt repræsentativt lokaldemo-

krati, og der er brug for løbende at udvikle kommunestyret, så det kan hånd-

tere fremtidens udfordringer.   

 

Der er brug for en modreaktion til de senere års centraliseringstendenser. 

Kommunerne må ikke trinvist blive reduceret til datterselskaber eller til imple-

menteringsled i en statslig velfærdskoncern, hvor kommunerne i højere grad 

bliver et redskab for staten end for de borgere, der bor i lokalområderne. Det 

er der flere grunde til. Den decentrale model med et stærkt repræsentativt 

lokaldemokrati er potentiel mere effektivt, fordi kommunalbestyrelserne har 

et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar direkte over for borgerne og kan 

skalere udgifterne efter lokale behov. Desuden kan det repræsentative lokal-

demokrati sikre, at borgernes synspunkter, oplevelser og bekymringer tages 

med ind i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser samtidig med, at det 

overordnede ansvar og blik for samfundsudviklingen og behovet for politiske 

prioriteringer på tværs fastholdes. 

 

Men forudsætningen for et effektivt lokaldemokrati er, at kommunalbestyrel-

serne har et reelt politisk råderum og kan prioritere og udvikle de borger-

nære opgaver i den offentlige sektor. Samtidig skal der være mulighed for lo-

kal tilpasning, og for at tage hensyn til lokale mål og egne initiativer – også 

når der kommer nye opgaver til som integration, sundhed, klimatilpasning og 

erhverv/vækst. 

 

Kommunestyret var anderledes for ti år siden og vil se anderledes ud om 5-

10 år. Forandringer er et vilkår i den kommunale sektor, og kommunerne har 

altid være gode til at sætte retningen for udviklingen og få den realiseret.   

 

En række kræfter og udviklingstendenser presser og udfordrer kommunesty-

ret i disse år. Det er vigtigt, at kommunestyret ikke tilfældigt tilpasser sig ud-

viklingen, men at KL og kommunerne aktivt er med til at forme det gennem 

fælles sigtepunkter og mål for, hvor udviklingen skal hen.  
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Nye vilkår for det politiske arbejde sætter en ny dagsorden  

En række forhold er med til at sætte en markant udviklingsdagsorden i kom-

munerne. Det er en dagsorden, som også indebærer nye vilkår for det politi-

ske arbejde i kommunerne. Politikerrollen er under et stadigt forandrings-

pres, og det er blevet mere komplekst at være kommunalpolitiker. Samtidig 

rejser der sig nye demokratiske spørgsmål som kalder på debat og afklaring. 

Det skal bl.a. ses i lyset af, at kommunestyrets rammebetingelser helt grund-

læggende er i forandring. De centrale forandringstendenser er:  

 

– Globalisering/information. Verden er blevet mindre. Informationer er 

blevet lettere tilgængelige og viden løber hurtigt. Store udfordringer kryd-

ser landegrænser fx flygtninge, vækst og klima. Borgernes bindinger til 

hjemstavnskommunen er blevet svagere.  

– Urbanisering/mobilitet. Befolkningen og erhvervslivet samler sig. Der er 

større forskelle mellem land og by både i og mellem kommuner. Befolk-

ningsforskydningerne udfordrer både til- og fraflytterkommuner.   

– Økonomi. Kommunernes økonomi er under pres, og reform- og effektivi-

seringsdagsorden må forventes at være dominerende i de næste mange 

år.  

– Teknologi. Stadig mere digitaliseres – også velfærdsløsninger. Der er i 

befolkningen et stigende pres for, at mest muligt – privat såvel som offent-

lig service – kan håndteres let, digitalt og uafhængigt af tid og sted. Ønske 

om individualisering af ydelser. 

 

Forandringstendenserne har bl.a. igangsat en udvikling præget af:  

– Centralisering og stordrift. Målsætningen om kommunerne som ”bor-

gernes hovedindgang til det offentlige” står ikke længere så stærkt, og der 

er pres fra central side for at samle driftsopgaver (fx beredskab) og myn-

dighedsfunktioner (fx UDK).  

– Aktivt medborgerskab og civilsamfund. Borgeren bliver i stadig større 

grad ”medproducent” (fx rehabiliteringen på ældreområdet) og får medind-

flydelse i velfærdsopgaverne. Flere borgere tager medejerskab for at løfte 

udfordringer og udvikle fælleskabet i lokalområderne. 

– Nye governancestrukturer. Stadig flere opgaver kræver et tæt samar-

bejde på tværs af kommuner eller mellem kommunen og aktører som sy-

gehuset, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet m.v. Det kan handle om 

at finde fælles retning, om koordinering og egentlige driftssamarbejder.  

 

Dertil kommer, at strukturelle ændringer i den offentlige sektor er blevet en 

fast del af den politiske debat og dagsorden. Velfærdssamfundet var tidli-

gere karakteriseret ved en relativ stabil struktur. I dag er strukturen mere fly-

dende, og fordelingen og organiseringen af opgaver, samspillet mellem for-

skellige sektorer, og finansieringsformer drøftes og justeres løbende. Alt ty-

der på, at der også fremover vil være behov for omstillinger, reformer og 

økonomisk tilpasning af velfærdssamfundet. Det kommer bl.a. til udtryk ved: 

 

– Løbende diskussioner om strukturer og rollefordelinger fx erhvervsfremme 

og sundhedsområdet.  

– Indførelse af omprioriteringsbidrag og massivt effektiviseringspres på 

kommunerne.  

– Løbende reformer af velfærd, strukturer og overenskomster. Reformerne 

følges helt til dørs, og der er et øget pres for dokumentation af resultater.     
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– At aftaler mellem KL og regeringen skal overholdes på decimaler (Budget-

lov og sanktioner). 

– Puljestyring og enkeltsagsstyring.  

 

Endeligt er der tegn på, at tolerancen i befolkningen, medierne og i Folketin-

get over for store forskelle i kernevelfærden er blevet mindre. Det er en ny 

præmis. Bag den udvikling ligger et ønske om et sammenhængende Dan-

mark. Denne velfærdsharmonisering er et klart opmærksomhedspunkt for 

udviklingen af fremtidens kommunestyre.  

 

Samlet set er det alt sammen forhold, der sætter en betydelig forandrings-

dagsorden i kommunerne. Forudsætningen er, at udviklingen har en klar ret-

ning, og at der er en stærk sammenhængskraft kommunerne imellem, så 

kommunernes fælles interesser tilgodeses mest muligt.   

 

Kommunerne kan levere de nødvendige forandringer 

Kommunerne har i betydeligt omfang bidraget til at genoprette landets øko-

nomi efter krisen, og kommunerne har levereret resultater i forhold til de re-

former, som Folketinget har besluttet. Folkeskolereformen og reformerne på 

beskæftigelsesområdet er klare eksempler herpå. Det er kommunerne, der 

driver udviklingen af velfærden. Et godt eksempel er udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen, hvor der i kommunerne etableres robuste tilbud lokalt til 

når de store og langt mere specialiserede superhuse står klar. Men det gæl-

der også kommunernes indsats i forhold til vækst- og udviklingsdagsorde-

nen, kultur- og turismepolitikken, ungeindsatsen, erhvervsudviklingen, ud-

bredelsen af digitalisering og velfærdsteknologi, rehabiliteringen på ældre-

området, og omstillingen fra institutions- til netværksløsninger på det specia-

liserede socialområde.  

 

Kommunerne har siden kommunalreformen udviklet nye roller. Nogle af de 

klareste indikatorer på det er, at:  

– Kommunerne i høj grad er det sted, borgere og virksomheder ser hen, når 

problemstillinger skal løses. Kommunerne er fleksible og formår at få 

”samlet opgaverne op” og få dem løst.   

– Kommunerne i stadig højere grad løfter opgaver sammen med andre 

kommuner og aktører i og uden for kommunegrænserne fx virksomheder, 

sygehuse, uddannelsesinstitutioner, andre kommuner, praktiserende læ-

ger m.fl. Fx er det blevet en del af kommunernes opgaveløsning på 

børne- og ungeområdet at bidrage til, at der er et uddannelsessystem ef-

ter folkeskolen, der er gearet til opgaven både i forhold til indhold, geogra-

fisk placering og i forhold til de kompetencebehov, virksomhederne har. 

På ældreområdet er det blevet en del af opgaveløsningen at sikre tæt ko-

ordination og dialog mellem sygehus og ældreplejen i forbindelse med 

ind- og udskrivninger.  

– Kommunerne påtager sig et meget stort ansvar med at understøtte og 

mobilisere sammenhængskraften i kommunen blandt borgere, virksomhe-

der, foreningsliv og forretningslivet. Det gælder, når kommunen skal ud-

vikles, og når der opstår lokale udfordringer fx hvis en større virksomhed 

lukker. Kommunerne løser ikke bare opgaver, men påtager sig også rollen 

som facilitator, der bringer forskellige aktører sammen for at finde løsnin-

ger og som bidrager til udviklingen i lokalområdet, til vækst m.v. 
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– Kommunerne har generelt igangsat en nytænkning af samspillet mellem 

kommune og borger. Borgerne bliver i langt højere grad en del af opgave-

løsningen gennem samskabelse, de bidrager som frivillige på de store 

velfærdsområder, og flere borgere er med, når lokalområder skal udvikles. 

Her er kommunens rolle ofte at skabe rammerne for, at borgerne kan bi-

drage, når fællesskabet står over for nye udfordringer. 

 

Kommunestyret har klare styrker – og i og med kommunerne har formået at 

skabe forandringer og levere resultater, spiller de en central rolle for sam-

fundsudviklingen og for udviklingen af demokratiet. Den udvikling skal fort-

sætte. 

 

Den videre udvikling af kommunestyret  

I den videre udvikling af et stærkt kommunestyre kan følgende sigtepunkter 

fremhæves:  

– Der er en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd 

og kommunen som lokalsamfund.  

– Samspillet mellem borgerne og kommunen skal til stadighed udvikles  

– Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærds-

samfundet. 

– Kommunerne løfter nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når op-

gaverne bedst løses tæt på borgerne. 

– Vækstpolitik er en kerneopgave  i kommunalpolitikken på lige fod med vel-

færdspolitikken.   

– Kommunerne er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, og 

kommunernes viden og erfaringer indgår i arbejdet med kommende refor-

mer.  

 

Der skal være en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale 

velfærd og kommunen som lokalsamfund 

Den politiske ledelsesopgave ændrer sig over tid og formes af de udfordrin-

ger, kommunen står over for, fx når der sker væsentlige ændringer i de øko-

nomiske vilkår, i befolkningssammensætningen, erhvervsstrukturerne, de 

teknologiske muligheder osv. 

 

Kommunalbestyrelsen er ikke en bestyrelse men en politisk ledelse. Politik 

og drift adskilles derfor ikke skarpt og betyder, at kommunalpolitikere både 

er tæt på maskinrummet og oppe på kommandobroen. Maskinrummet giver 

indsigt og viden om institutioner og fagområder og om de styringsmæssige 

dilemmaer og diskussioner, mens arbejdet på kommandobroen handler om 

at formulere politikken, lægge strategi og sætte retningen – og især med af-

sæt i viden fra maskinrummet og fra dialogen med borgerne.   

 

En væsentlig forudsætning for det kommunalpolitiske arbejde er et velfunge-

rende samspil med forvaltningen. I en tid hvor kommunestyret skal tilpasses 

ændrede rammevilkår og arbejdsbetingelser, er det ekstra vigtigt, at de gen-

sidige forventninger mellem politikere og forvaltning afklares.  

 

Udviklingen i politikerrollen og i den politiske ledelsesopgave kræver også 

opmærksomhed, ikke mindst fordi kompleksiteten er stigende, og fordi de 

ændrede rammevilkår sætter spørgsmålstegn ved, hvad det skal betyde for 

politikudviklingsprocesserne, politikimplementeringen og politikenes rolle 

heri.  
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Samspillet mellem borgerne og kommunen skal til stadighed være i udvikling  

Samspillet mellem borgerne og kommunen er i konstant udvikling. Samska-

belse, inddragelse af civilsamfundet som frivillige, og nye dialogprocesser 

som led i politikudviklingen er aktuelt blot nogle af overskrifterne. Det hand-

ler grundlæggende om, at borgerne skal kunne tage et medansvar, når de 

får lokale velfærdsydelser og i udviklingen af kommunen og dens lokalområ-

der.  

 

Samspillet handler også om, borgerne kan følge med i kommunalbestyrel-

sens arbejde og have mulighed for at engagere sig. Borgerne skal kunne 

genkende de udfordringer, kommunen står over for og opleve, at der er sam-

menhæng mellem udfordringerne og de konkrete sager, kommunalbestyrel-

sen behandler. Kommunikationsformerne er i udvikling og bl.a. de sociale 

medier er kommet i spil for at understøtte denne udvikling.  

 

Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssam-

fundet. 

Den grundlæggende omstilling af velfærdssamfundet udspringer langt hen 

ad vejen af behov, der opstår i den daglige opgaveløsning. Der er mange 

eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret frem lokalt. 

 

Kommunernes generelle tilpasningsdygtighed, vilje og evne til at påtage sig 

nye opgaver og tage ny teknologi og nye arbejdsformer i anvendelse, har 

gjort kommunerne til forandringsmotoren i velfærdssamfundet.  

 

Kommunerne skal også fremadrettet være innovative og aktivt nytænke og 

inddrage lokale aktører i at finde nye løsninger. Det giver bedre velfærd, 

bedre lokalsamfund og større livskvalitet for borgerne. Derfor skal kommu-

nerne fortsat arbejde proaktivt for at udvikle den lokale velfærd, sikre kvalite-

ten i kerneydelserne, effektivisere, prioritere og styre ressourcerne og lede 

borgerne gennem omstillinger.  

 

Kommunerne er parate til at løfte nye opgaver – alene såvel som i fælleskab 

– når opgaverne bedst løses tæt på borgerne. 

Beskæftigelsesopgaven, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, flygt-

ninge og integration og klimatilpasning er blevet nye kommunale kerneopga-

ver. Disse nyere opgaver er alle kendetegnet ved at være komplekse, speci-

aliserede og ved at kræve betydelig tværfaglig koordinering. Derfor er det 

lige præcis kommunerne, der kan løfte disse områder, hvis borgere og virk-

somheder skal opleve helhed og sammenhæng på tværs af indsatser.  

 

Det er også kendetegnende for disse opgaver, at de kræver, at kommunen 

er åben og samarbejder med bl.a. virksomheder, sygehuse, uddannelsesin-

stitutioner og med andre kommuner. Samarbejdet kan antage vidt forskellige 

former, og der er ikke én samarbejdsstruktur, der kan bruges på alle områ-

der. Det tværkommunale samarbejde er et udtryk for et løsningsorienteret og 

fleksibelt kommunestyre, der formår at gå nye veje for at løse velfærdsopga-

verne bedst muligt.  

 

Et stærkt kommunestyre er afhængigt af, at kommunerne i fællesskab kan 

løfte nye specialiserede opgaver, og at kommunerne er åbne og synlige over 

for deres omverden og kan samle aktører i og uden for kommunen, når nye 
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opgaver og udfordringer skal løftes – også selvom udfordringerne kan være 

store, og stiller nye krav til den politiske ledelsesopgave, til forvaltningen og 

til kompetenceudviklingen i kommunerne.  

 

Vækstpolitik er en kerneopgave på lige fod med velfærdspolitik.   

Kommunerne har gennem de seneste fem år for alvor taget vækstdagsorde-

nen til sig som et vigtigt politikområde på linje med velfærdspolitikken.  

Udviklingen er gået fra at stille erhvervsservice til rådighed for de lokale virk-

somheder til nu at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik. Det kommer 

også til udtryk med de nye business regions. Gennem fælles satsninger in-

den for erhvervsstruktur, infrastruktur, uddannelse, kultur og turisme samar-

bejder kommuner om at gøre et geografisk område attraktivt for investorer, 

virksomheder og arbejdskraft.  

 

Den mere aktive kommunale rolle i vækstpolitikken betyder, at der er fokus 

på, hvordan den lokale velfærd bedst understøtter vækst og udvikling. Åb-

ningstider i dagtilbud, skolestruktur, infrastruktur, udbuddet af kultur- og fri-

tidstilbud danner fundamentet for, hvordan borgeren kan få hele sit liv til at 

hænge sammen. For nogle virksomheder er det afgørende, at deres medar-

bejdere har adgang til en international skole, mens andre er afhængige af 

sagsbehandlingstider, et specialiseret redningsberedskab eller lokalplaner, 

der giver særlige muligheder.  

 

Vækst- og udviklingsdagsordenen betyder også, at det er vigtigere end no-

gensinde, at kommunen har en klar identitet. Ikke alle kommuner kan gå 

samme vej. Men alle kommuner kan udnytte de forskellige muligheder, de 

hver især har for at udvikle sig. Det er ikke alene et spørgsmål om, hvorvidt 

man eksempelvis vil være en grøn kommune eller kulturkommune. Det 

handler om de grundlæggende til- og fravalg, om befolkningssammensæt-

ning, virksomhedsstruktur, fordelingspolitik mellem land og by, og om ar-

bejdsdelingen i den omegn, kommunen er en del af.  

 

Kommunerne er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, og kom-

munernes viden og erfaringer indgår i arbejdet med kommende reformer  

Det vil ofte være kommunerne, der i praksis erfarer det, når velfærdssamfun-

det indrettes uheldigt fx når der er uhensigtsmæssig lovgivning, dilemmaer 

mellem faglighed, borgernes synspunkter og de politiske udmeldinger eller 

tiltag på velfærdsområderne, der ikke virker.  

 

Det er kommunerne, der får problemer, hvis nationale mål i reformer er for 

rigide, og hvor der ikke er mulighed for at tilpasse til lokale forhold og i sam-

spil med borgerne. Og det er ofte kommunerne, der først ser hvilke udvik-

lingstendenser og ændringer i efterspørgselsmønstre, der tegner sig.     

 

Kommunernes viden og erfaringer skal derfor bringes ind i statens arbejde 

med lovgivningen og med reformer. Her har KL en vigtig rolle at spille. Det 

kræver, at KL er tæt på kommunerne og den kommunale opgaveløsning. 

Men det kræver også, at der er en forståelse i staten for, at man ikke nød-

vendigvis kan få den ønskede effekt af ny lovgivning hos borgerne, hvis im-

plementeringen gennemføres fra centralt hold. Det handler således om for-

ståelsen af roller og arbejdsdeling i den offentlige sektor og om betydningen 

af, at beslutninger og gennemførelse sker bedst, mest effektivt og demokra-

tisk tæt på borgerne.  
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Fælles udviklingsområder og nødvendige debatter  

KL’s bestyrelse er optaget af udviklingen af kommunestyret og det repræ-

sentative lokaldemokrati og af, hvordan KL og kommunerne sammen kan 

fortsætte udviklingen.  

 

I forbindelse med de seneste forhandlinger om kommunernes økonomi blev 

der formuleret syv principper for statens styring af kommunerne. Det bæ-

rende princip er mål- og rammestyring. KL og kommunerne skal gennem 

konkrete strategier og projekter og med afsæt i principperne arbejde på at 

kommunestyret bevæger sig i den rigtige retning. En række initiativer er alle-

rede i gang, andre skal først drøftes, og en række temaer i relation til det lo-

kale demokrati kalder på fælleskommunale drøftelser af den videre udvik-

ling. 

 

Det aktuelle arbejde om den fortsatte digitalisering, styring og effektivisering 

i og på tværs af kommunerne, som KL og kommunerne sammen er i fuld 

gang med, er ét eksempel. Det sker bl.a. gennem to omfattende indsatser: 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og styrings- og effektiviserings-

programmet. Begge indsatser har til formål at øge det lokale råderum, og 

skabe grundlag for at udvikle nye løsninger til borgerne fx gennem velfærds-

teknologi og nye selvbetjeningsløsninger og gennem styrkede løsninger på 

tværs af forvaltningsområder. Samtidig skal projekterne afklare de barrierer i 

lovgivningen m.v., der måtte være, og som skal bringes ind i KL’s dialog 

med regeringen og Folketinget.  

 

Data får stadig større betydning både i de politiske beslutningsprocesser lo-

kalt og landspolitisk i drøftelserne af reformer og implementeringen af refor-

mer, nye tiltag m.v. Data kan også være med til at gøre kommunernes resul-

tater mere synlige og på den måde bidrage til at underbygge værdien af det 

repræsentative lokaldemokrati. KL og kommunerne skal derfor sammen på-

tage sig ansvaret for udviklingen af data og for at sikre en afklaring af, hvor-

dan data og dokumentation bedst kan understøtte de politiske beslutninger 

og ledelsesopgaven i kommunerne.  

 

Kommunerne er en del af et samlet kommunestyre, hvor viden, nye initiati-

ver, data og resultater deles, benchmarkes og bruges til at skabe bedre re-

sultater lokalt. Et indsatsområde i de kommende år handler om at styrke vi-

densdelingen yderligere og mulighederne for at lære af hinanden på tværs. 

Dette skal også ses i lyset af, at der i alle kommuner er mange eksempler på 

nye veje i de lokale velfærdsløsninger og i samspillet med borgerne. Målet 

er ikke at blive ens men at bruge hinandens erfaringer.  

 

Tilsvarende synes der at være behov for at kommunerne i fællesskab styrker 

omstillingen til nye kompetencer på velfærdsområderne. Krav om fortsat ef-

fektivisering, reformimplementering, nye rammebetingelser (globalisering, ur-

banisering, ny teknologi og kommunikationsformer m.v.), øget kompleksitet i 

opgaverne, nye samspilsformer med borgerne og mindre stabile strukturer 

vil betyde en fortsat foranderlig opgaveløsning i den kommunale sektor.  

 

De kommunale organisationer vil derfor fortsat skulle udvikles, professionali-

seres og tilpasses. En vigtig del af den kommunale ledelsesopgave og ar-

bejdsgiveransvar vil i stigende grad handle om at sikre kompetenceudvikling 
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af de chefer, ledere og medarbejdere, der understøtter, at opgaverne kan 

løftes under ændrede betingelser, strukturer og med andet indhold. Samtidig 

handler en del af omstillingen til nye vilkår om at styrke de muligheder og til-

bud, hvor kommunalpolitikere og borgmestre kan arbejde med deres egen 

rolle og rolleafklaring og få viden om redskaber, processer og muligheder i 

det kommunalpolitiske arbejde.  

 

Endelig er der en række temaer i relation til udviklingen af det lokale demo-

krati, som KL’s bestyrelse vil drøfte nærmere for at understøtte fælles afkla-

ring og udviklingsretning. Det handler bl.a. om politikudviklingen og imple-

menteringen af de politiske beslutninger, herunder:  

– Politikerroller og rammer og vilkår for det politiske arbejde 

– Processerne og involveringen af borgere og andre aktører  

 

Det handler også om at drøfte de demokratiske spørgsmål, der knytter sig til 

de forskellige governancestrukturer – lokalt og på tværs af kommunegræn-

ser. Det kan være drøftelser af, hvordan demokratiet og den demokratiske 

legitimitet sikres, når der samarbejdes i regi af KKR, i business regions, i 

den nye beredskabsstrukturer m.v. Nye strukturer og samarbejder skal ikke 

bare tilpasses de enkelte opgaver, men der skal sikres effektive og gennem-

sigtige organisationsformer med demokratisk legitimitet i kommunalbestyrel-

sen såvel som blandt borgerne.  

 

Endelig er samspillet mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen som tid-

ligere nævnt et vigtigt fokusområde i den videre udvikling af kommunestyret. 

Et velfungerende godt samspil er en forudsætning for det politiske arbejde. 

Udgangspunktet er godt, men i en tid hvor kommunestyret er i forandring, 

bliver det vigtigt at drøfte hvordan normer og samspil udfordres, og hvad det 

skal betyde. Drøftelserne er allerede i gang bl.a. med afsæt i det kodeks for 

forvaltningens rådgivning og betjening af politikerne, der blev lanceret i efter-

året 2015. 
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Til  

KKR – Sjælland 

Solrød Kommune 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling til KKR om dimensionering 2016/2017 

 

PPF- Sjælland indstiller hermed til KKR- Sjælland et samlet optag på 747 

studiepladser på pædagoguddannelsen for optaget i studieåret 2016/2017. 

 

Efter sædvanlig praksis overbookes med 5% herudover således, at der 

tages højde for det meget tidlige frafald i uddannelsens start. 

 

I forhold til fordelingen på sommeroptag og vinteroptag indstilles at der 

optages: 

 55 % på Sommeroptag 

 45 % på Vinteroptag 

 

Til fordeling på de tre specialiseringsretninger indstilles følgende: 

 

Dagtilbud 42 % 

Skole/fritid 21 % 

Special- /socialområdet 37 % 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Carsten Rasmussen 

Borgmester 

Næstved kommune 

 
 

Center for Dagtilbud 

 
Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

4700 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

25-1-2016 

 

Sagsnr. 

00.24.00-A00-2-14 

 

CPR-nr. 

 

 

Sagsbehandler 

Bente Bækvad Jensen 

+455588 3055 

 

http://www.naestved.dk/
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Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene  

 

  
 
 
  
  

 

 

 

 

 

18. januar 2016 

Udlændingestyrelsen 

  

Ryesgade 53 

2100 København Ø 

Tlf.: 35 36 66 00 

  

www.nyidanmark.dk 

  

  

Sagsnummer 15/05849510-12345 

Sagsbehandler: drkj 

Ændrede regionskvoter for 2016  

 

Ved brev af 14. december 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 

2016 justeres til 17.000 personer. Samtidig anmodede styrelsen kommunerne i 

hver region om at søge at indgå en aftale om ændrede regionskvoter for 2016.  

Styrelsens brev var vedlagt en oversigt over, hvordan styrelsen ville fastsætte 

regionskvoterne, hvis der ikke blev indgået en aftale om ændrede regionskvoter.  

Ved brev af 6. januar 2016 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommune-

kontaktråd oplyst, at styrelsens fordeling af regionskvoterne er taget til efterret-

ning. 

Udlændingestyrelsen fastsætter på den baggrund de ændrede regionskvoter for 

2016, jf. integrationslovens § 7, stk. 4. 

Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således:  

 

Region Antal 

Region Hovedstaden         3.268  

Region Sjælland         2.907  

Region Syddanmark         3.982  

Region Midtjylland         4.398  

Region Nordjylland         2.445  

Total (landstal)       17.000  

 

Ændrede kommunekvoter for 2016  

Af integrationslovens § 8, stk. 2, 1. pkt., følger det, at kommunalbestyrelserne i 

hver region skal søge at indgå en aftale om kommunekvoter, hvis regionskvoterne 

for det indeværende kalenderår ændres.   

Udlændingestyrelsen skal derfor anmode kommunalbestyrelserne i hver region 

om at søge at indgå en aftale om ændrede kommunekvoter for 2016. 
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Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 1. marts 2016 

givet Udlændingestyrelsen meddelelse om en aftale om ændrede kommunekvo-

ter for 2016, fastsætter styrelsen kvoterne, jf. integrationslovens 8, stk. 4.  

Styrelsen agter i den forbindelse at fastsætte kommunekvoterne således som 

anført i bilag A. 

Det bemærkes, at de fastsatte ændrede regionskvoter for 2016 og de beregnede 

ændrede kommunekvoter for 2016 er beregnet på baggrund af den nye bereg-

ningsmodel, der følger af den ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015 

ændrede affattelse af § 11 i bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge. 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 35 30 

82 95. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Lohmann Kjærgaard 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 5 

 
 

Bilag A – Beregnede ændrede kommunekvoter: 

Region Hovedstaden   

101 København                      335  

147 Frederiksberg                      256  

151 Ballerup                        72  

153 Brøndby 0 

155 Dragør                        64  

157 Gentofte                      294  

159 Gladsaxe                      101  

161 Glostrup                        27  

163 Herlev                        26  

165 Albertslund 0 

167 Hvidovre                        43  

169 Høje-Taastrup 0 

173 Lyngby-Taarbæk                      198  

175 Rødovre                        31  

183 Ishøj 0 

185 Tårnby                      109  

187 Vallensbæk                          7  

190 Furesø                      102  

201 Allerød                        79  

210 Fredensborg                        88  

217 Helsingør                      172  

219 Hillerød                      147  

223 Hørsholm                      102  

230 Rudersdal                      214  

240 Egedal                      177  

250 Frederikssund                      176  

260 Halsnæs                      108  

270 Gribskov                      152  

400 Bornholm                      188  

Region Hovedstaden i alt                   3.268  

    

    

Region Sjælland   

253 Greve                      111  

259 Køge                      182  

265 Roskilde                      314  

269 Solrød                        81  

306 Odsherred                      127  

316 Holbæk                      241  

320 Faxe                      127  

326 Kalundborg                      183  

329 Ringsted                        87  

330 Slagelse                      225  

336 Stevns                        95  
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340 Sorø                      112  

350 Lejre                      121  

360 Lolland                      155  

370 Næstved                      302  

376 Guldborgsund                      239  

390 Vordingborg                      205  

Region Sjælland i alt                   2.907  

    

    

Region Syddanmark   

410 Middelfart                      143  

420 Assens                      196  

430 Faaborg-Midtfyn                      256  

440 Kerteminde                        83  

450 Nyborg                      110  

461 Odense                      321  

479 Svendborg                      211  

480 Nordfyns                      131  

482 Langeland                        52  

492 Ærø                        34  

510 Haderslev                      190  

530 Billund                        82  

540 Sønderborg                      241  

550 Tønder                      179  

561 Esbjerg                      411  

563 Fanø                        16  

573 Varde                      232  

575 Vejen                      154  

580 Aabenraa                      177  

607 Fredericia                      147  

621 Kolding                      267  

630 Vejle                      349  

Region Syddanmark i alt                   3.982  

    

    

Region Midtjylland   

615 Horsens                      222  

657 Herning                      308  

661 Holstebro                      227  

665 Lemvig                        89  

671 Struer                        76  

706 Syddjurs                      170  

707 Norddjurs                      159  

710 Favrskov                      221  

727 Odder                        96  

730 Randers                      376  
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740 Silkeborg                      363  

741 Samsø                        22  

746 Skanderborg                      263  

751 Århus                      607  

756 Ikast-Brande                      152  

760 Ringkøbing-Skjern                      247  

766 Hedensted                      207  

779 Skive                      209  

791 Viborg                      384  

Region Midtjylland i alt                   4.398  

    

    

Region Nordjylland   

773 Morsø                        92  

787 Thisted                      178  

810 Brønderslev                      129  

813 Frederikshavn                      256  

820 Vesthimmerland                      171  

825 Læsø                        11  

840 Rebild                      157  

846 Mariagerfjord                      167  

849 Jammerbugt                      175  

851 Aalborg                      855  

860 Hjørring                      254  

Region Nordjylland i alt                   2.445  

    

    

Danmark i alt                 17.000  
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1. INDLEDNING 
 

Over 800.000 borgere og 20.000 virksomheder i Region Sjælland er hver dag, døgnet 
rundt afhængige af, at der er en stabil og tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele 
regionen - uanset om de bor eller arbejder i et by-  eller landområde. Den digitale infra-
struktur er helt afgørende og derfor har de 17 kommuner og Region Sjælland en fælles 
målsætning om, at der skal være adgang til: 

 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020 til alle husstande og virksomhe-
der.  

 Mobildækning alle steder i Region Sjælland i 2020.  
 
I dag er der store dele af Region Sjælland, hvor der er langt til at nå denne målsætning. 
 
Derfor er de 17 kommuner i regionen og Region Sjælland gået sammen om at have fælles 
retningslinjer for den digitale infrastruktur.  
 
Målsætningen er, at gøre det enklere og lettere at få udbygget den digitale infrastruktur i 
Region Sjælland. 
 
De fælles retningslinjer omfatter: 

 Mastepolitik 

 Gravepolitik 
 

De fælles retningslinjer vil ikke løse alle udfordringer med at få mobil- og bredbåndsdæk-
ning i hele Region Sjælland, men det er et af redskaberne til at løse udfordringen.  
 
Der er kommuner i Region Sjælland, der allerede har vedtaget en mastepolitik. Det er 
blandt andet Lejre Kommune (2010) og Sorø Kommune (2014). De fælles retningslinjer 
for digital infrastruktur bygger dels videre på de to kommuners mastepolitikker og dels 
på ”Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn – 2015”.  Derud-
over er der også hentet inspiration fra Energistyrelsens skabelon for mastepolitik fra no-
vember 2012. Der er således allerede gjort en del erfaringer med at udarbejde mastepoli-
tikker, også fælles mastepolitikker, der dækker flere kommuner.  Det har ikke været målet 
at udvikle en ny mastepolitik og de fælles retningslinjer for de 17 kommuner i regionen 
bygger videre på de eksisterende retningslinjer. De allerede vedtagne mastepolitikker er 
også blevet til i en dialog med branchen og der er derfor en bred accept af indholdet i ma-
stepolitikkerne.  
 
I forhold til lejevilkår – som gælder både mobilt- og kablet bredbånd - tages udgangs-
punkt Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug 
for digital infrastruktur” revideret juni 2015. Den bygger på den såkaldte Ringstedmodel. 
Derudover er der i forhold til mobilmaster bygget videre på Byregion Fyns principper for 
masteleje. En del master står på privatejet jord og retningslinjerne berører ikke disse are-
aler.   
 
 
 
De 17 kommuner i regionen og Region Sjælland 
 
[måned og årstal] 
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2. FORMÅL 
De fælles retningslinjer skal være med til at give en ensartet standard for sagsbehandling i 
forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland og bi-
drage til at sænke barriererne for at udrulle den digitale infrastruktur. 
 
De fælles retningslinjer vil være med til at gøre det klart tidligt i processen hvilke krav de 
enkelte leverandører kan forvente i forbindelse med etablering af digital infrastruktur. 
Der er en række hensyn, der skal tages i forbindelse med udbygningen af den digitale in-
frastruktur. En smidig og tidlig dialog skal være med til at sikre en bedre mobil- og bred-
båndsdækning i Region Sjælland. 

 
Med de fælles retningslinjer vil kommunerne gerne være med så tidligt i forløbet om, 
hvordan den digitale infrastruktur kan udbygges.  
 
Retningslinjerne indeholder: 

 Mastepolitik 

 Gravepolitik 

 Beregningsmodeller for leje af kommunalt ejet jord 

 Beskrivelse af ansøgningsproceduren i forbindelse med etablering af mobilma-
ster, teknikhuse mm.  

 
De fælles retningslinjer vil fungere som en overordnet ramme for sagsbehandlingen. Der 
kan dog være særlige lokale forhold som gør det nødvendigt at afvige fra retningslinjerne.  
 
 
[Faktaboks Telekommunikation og digital infrastruktur] 
Telekommunikation og digital infrastruktur 
Telekommunikation er en fælles betegnelse for al data- og talekommunikation via kabler 
og radiosignaler, så det dækker både trådløse og kablede forbindelser. Digital infrastruk-
tur dækker over den tekniske infrastruktur som kabler, teknik huse, master mm.  
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3. LOVGIVNING 
Der er som udgangspunkt fem love, der berører nyetablering, ud- eller ombygning af ma-
ster. Det er: 
 

 Byggeloven 

 Planloven 

 Masteloven 

 Naturbeskyttelsesloven 

 Graveloven 
 
 
Andre love der kan have betydning for kommunernes sagsbehandling om etablering af 
master, teknikhuse og nedgravning af kabler er:   

 Bygningsfredningsloven 

 Museumsloven 

 Lov om jagt og vildtforvaltning 

 Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

 Råstofloven 

 Skovloven  

 Vandløbsloven 

 Vejloven 
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4. KOMMUNE- OG LOKALPLANER 

 
Kommuneplan 
De fælles retningslinjer vil blive indarbejdet i de enkelte kommuners kommuneplan ved 
førstkommende revision. 
 
Lokalplaner 
Lokalplaner bør indeholde bestemmelser omkring som muliggør opstilling af master. Op-
stilling af en mast inden for et lokalplanlagt område skal være i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser. 
 
En evt. dispensation fra en lokalplan vil skulle søges samtidig med byggetilladelsen. 
 
Alle forslag til nye kommuneplaner og lokalplaner annonceres på plansystem.dk. Det er 
muligt at tilmelde sig en e-mail-liste så man bliver adviseret ved nye planforslag. 
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5. SAGSBEHANDLING 
Ansøgninger vedrørende master, antenner, teknikhuse og kabelbrønde samt ansøgning 
om gravetilladelser skal indsendes elektronisk til den relevante kommune, der behandler 
dem efter de fælles retningslinjer samt gældende lovgivning. Derefter gives de nødven-
dige tilladelser og eventuelle dispensationer. 
 
De enkelte kommuner i Region Sjælland vil tilstræbe, at sagsbehandlingen igangsættes 
hurtigt efter, at ansøgningen er modtaget, og at tidsforbruget mellem de enkelte delforløb 
i sagsbehandlingen minimeres. 
 
Sagsgangen er forskellig afhængig af zoneforhold: 

 

 Nye master/teknikhuse i byområder og sommerhusområder kræver byggetilla-
delse. 

 Nye master/teknikhuse i landzoner kræver både landzonetilladelse og byggetil-
ladelse. 

 Nye samt evt. fremtidige antenner på eksisterende master/konstruktioner skal 
anmeldes til kommunen.  

 
 [Faktaboks] Indhold i ansøgning om tilladelse til opstilling af master 
I bilag 1 er kravene til indholdet i ansøgning om tilladelse til opstilling af master beskre-
vet. 

 
[Faktaboks] Kontaktoplysninger for kommunerne 
I bilag 2 er der en oversigt over kontaktoplysningerne i de relevante kommuner. 

 
 
Sagsbehandlingens varighed 
Som udgangspunkt vil et veldokumenteret ansøgningsmateriale være med til at give en 
kortere sagsbehandlingstid. 
 
Sagsbehandlingstiden vil variere og afhænge af, hvor kompleks sagen er, om der kræves 
høringer, andre tilladelser eller dispensation. Hvis sagen kræver politisk behandling kan 
det også have indflydelse på sagsbehandlingstiden.  
 
Ifølge loven skal kommunen foretage en partshøring af de naboejendomme, der ligger 
umiddelbart op til den berørte matrikel. Master vil ofte påvirke et større område end de 
umiddelbare naboer. Høringsfristen er to uger. 
Andre nærtliggende ejendomme orienteres også, hvis det vurderes, at de berøres i særlig 
grad.  
 
[Faktaboks] Tidlig kontakt til kommunen 
Ansøgere, der ønsker at opstille antennemaster opfordres til at tage kontakt til kommu-
nen så tidligt som muligt med henblik på en afklaring af, hvor der er de bedste mulighe-
der for at kunne opnå de nødvendige tilladelser. Kommunen vil i dialog med ansøger 
hjælpe med at finde den bedst egnede placering. 
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6. MASTEPOLITIK  
Det er en nødvendig forudsætning for at opnå god, stabil og tilstrækkelig mobildækning, 
at der opsættes mobilmaster med antenner, og at der etableres teknikhuse med teknisk 
udstyr. Teleselskaber har behov for løbende at udbygge mobilnettene for at opfylde beho-
vet for mobildækning og sikre tilstrækkelig kapacitet i nettene. Samtidig skal der tages 
vide hensyn til landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. Det er denne af-
vejning, der vil ligge til grund for kommunernes behandling af ansøgninger.  
 
Der er en række forhold, der skal afvejes, og der bør arbejdes for en balance mellem de 
krav der stilles til mobilmasternes udformning og ønsket om en god og tilstrækkelig mo-
bildækning i hele regionen. Omfattende begrænsninger i arealanvendelsen og særlige 
krav til masterne kan fordyre opsætningen af master og kan resultere i dårligere eller in-
gen dækning. 
 
Nye master placeres ofte i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til eksisterende høje 
bygningselementer. Ved placering af master i det åbne land skal de landskabs- og kultur-
historiske værdier så vidt muligt beskyttes.  
 
Kommunernes primære målsætning er at sikre en politik og administration på masteom-
rådet, der skaber de bedst mulige rammer for sikring af en god mobildækning for borgere 
og erhvervsliv. Samtidig har kommunerne en målsætning om i administrationen på om-
rådet, i videst muligt omfang at beskytte de landskabs- og kulturhistoriske værdier. 
 
Master og teknikhuse i det åbne land 
I det åbne land er der en række areal- og beskyttelsesinteresser, der som udgangspunkt 
forhindrer opstilling af antennemaster. Derudover er der en lang række af areal- og be-
skyttelsesinteresser, som skal afvejes i forbindelse med vurderingen af placeringsmulig-
hederne for antennemaster. Det vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af en konkret vurde-
ring. 
 
Fredskov, fredede områder, Natura 2000-områder, §3-natur og strand-, kirke- og 
fortidsmindebeskyttelseslinjer er områder, hvor antennemaster som udgangspunkt ikke 
kan opstilles. Kommuneplanerne rummer også udpegninger, hvor opstilling som ud-
gangspunkt ikke kan ske – fx inden for særlige værdifulde og bevaringsværdige landska-
ber, indsigtskiler omkring kirkerne og arealreservationer for infrastrukturanlæg. 
 
Derudover er der lovgivning og kommunale udpegninger, hvor opstilling af antennema-
ster forudsætter en konkret vurdering. Her kan opstilling kun ske, hvis der er et doku-
menteret behov, hvis alternative placeringer er undersøgt og der ikke i området er eksi-
sterende brugbare strukturer, der kan anvendes til at opnå en rimelig dækning. 
 
Der er blandt andet tale om sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kystnærhedszo-
ner, kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse, større sammenhængende land-
skaber, geologi, kulturmiljø, lavbundsarealer og naturbeskyttelse. 
 
[Faktaboks] 
Information om areal- og beskyttelsesinteresser 
Areal- og beskyttelsesinteresserne kan ses på Danmarks Miljøportal – Arealinformation 
eller på de enkelte kommuners hjemmesider. En kortlægning der viser areal- og beskyt-
telsesinteresserne i hver enkelt kommune vil være et øjebliksbillede. Areal- og beskyttel-
sesinteresserne kan ændre sig i forbindelse med ændringer af kommuneplanen eller hvis 
der kommer ny lovgivning. 
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Antenner på eksisterende bygninger i det åbne land 
Hvor det er muligt i det åbne land, kan antenneanlæg installeres på eksisterende høje 
bygninger og anlæg, såsom skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster.  
 
Placeres antennesystemer på sådanne bygningsanlæg kan de tilpasses bygningsanlæggets 
farve, så de virker mindre fremtrædende. Kommunen kan i særlige tilfælde stille krav om, 
at der skal foretages en visualisering af det ansøgte, så indvirkningen på omgivelserne be-
lyses bedst muligt. Såvel krav om tilpasning af farver på antenner som krav om visualise-
ringer kan i konkrete tilfælde være hensigtsmæssige. Der er dog samtidig tale om krav, 
der vil medføre øgede omkostninger, og som derfor vil kunne udgøre en barriere for ud-
bygningen. 

 
Vilkår efter masteloven  
Kommunerne kan efter reglerne i masteloven, knytte bestemte vilkår om fx størrelse til 
tilladelsen til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssik-
res, så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det efter en konkret vurdering 
og proportionalitetsafvejning i konkrete tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges 
større end ansøgeren umiddelbart selv har brug for. Teleselskaberne koordinerer i bran-
chesamarbejdet dimensioneringen af hver enkelt mast for at sikre mulighederne for fæl-
lesudnyttelse. 
  
Kommunerne kan også stille vilkår om, at der skal etableres afskærmende beplantning 
omkring en mast eller teknikbygning. Opstilles flere teknikbygninger kan der efter en 
konkret vurdering stilles krav om, at disse opstilles sammenhængende og tilpasses omgi-
velserne. 

 
I landzonen er det praksis, at landzonetilladelse til antennemaster gives på vilkår om, at  

 Antennemaster afskærmes med beplantning omkring nederste mastedel og kabine 

 Ejeren af antennemaster, sendeanlæg og teknikhuse nedtager disse senest 1 år ef-
ter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til. 

 
Mastedatabasen  
Mastedatabasen giver en oversigt over nuværende og fremtidige antennepositioner. 
Mastedatabasen er etableret for at skabe synlighed om, hvor teleoperatørerne har eksiste-
rende antennepositioner og i hvilke områder, de planlægger at bygge nye. 
 
Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysninger om: 

 Hvor eksisterende antennepositioner er placeret, 

 Det område, hvor der påtænkes placeret nye antennepositioner, 

 Den tjenesteydelse og teknologi antennepositionen anvendes til, 

 Hvem der ejer den enkelte antenneposition. 
 
 

Udformning og valg af mastetyper 
Den rigtige type mast, placeret med omtanke, tiltrækker sig ikke væsentlig opmærksom-
hed, og det er kommunernes mål i alle sager. Afgørelser om, hvilken mastetype, der kan 
opstilles hvor, er derfor altid en balance mellem ønsket om at sikre den bedst mulige 
dækning overalt i Region Sjælland og så hensynet til, at master visuelt træder mindst mu-
ligt frem i landskabet. 
 
Ud fra et teknisk perspektiv afhænger valg af mastetype af forskellige faktorer som forsy-
ningssikkerhed, omgivelser og økonomi. Masten skal kunne bære de fornødne antenner, 
den skal indpasses i omgivelserne og være økonomisk attraktiv for mobilselskaberne. 
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Forskellige typer af master har forskellige fordele og ulemper i forhold til dækning, place-
ring, omkostning ved opførelse osv. 
 
De forskellige valgmuligheder vil typisk være. 

 Gittermast 

 Rørmast/teleskoprørsmast (begrænset funktionalitet og teknisk anvendelse) 

 Flagstangsmast (begrænset funktionel og teknisk anvendelse) 

 Arkitektegnet mast, der er designet til at passe ind i omgivelserne (forbundet med 
markant højere omkostninger) 

 
Endelig kan antenner placeres på allerede eksisterende strukturer. 

 
Generelt foretrækker branchen at sætte gittermaster op, da det er den mastetype, der har 
den bedste funktionalitet. Samtidig giver gittermaster den bedste mulighed for, at flere 
selskaber kan anvende den.  
 
Særlige krav til udformningen af masten kan fordyre og i nogle tilfælde forhindre opsæt-
ningen, og kommunerne bør derfor have en dialog med ansøger om kravene, inden de 
stilles. 

 
  



  Side 11 
 
 

 
Retningslinjer for placering af antenner og master 
 

Generelle principper 
 Udgangspunktet er, at antennesystemer placeres på eksisterende master eller ek-

sisterende konstruktioner.  

 Hvis eksisterende master ikke kan anvendes, kan udskiftning af master tillades. 
Som udgangspunkt gives der tilladelse til udskiftning af eksisterende master.  

 Nye master bør kun tillades, hvis eksisterende master eller konstruktioner ikke 
kan anvendes, og en udskiftning af en eksisterende mast ikke kan løse dæknings-
udfordringen. 

 Hvis det er muligt placeres nye master enten i bymæssig bebyggelse eller i tilknyt-
ning til eksisterende høje bygningselementer.  

 Ved placering af master i det åbne land skal de landskabs- og kulturhistoriske 
værdier så vidt muligt beskyttes. 

 Kommunernes primære målsætning er at sikre de bedst mulige rammer for at 
sikre en god mobildækning for borgere og erhvervsliv.  

 Samtidig har kommunerne en målsætning om, i administrationen på området, i 
videst muligt omfang at beskytte de landskabs- og kulturhistoriske værdier. 

 Ved fastsættelse af vilkår til en tilladelse skal kommunen sikre, at vilkårene er pro-
portionale og rimelige.  

  
Retningslinjer 

6.1 Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner 
som master, fritstående skorstene, vindmøller, bygninger på mere end to 
etager eller lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksiste-
rende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast. 
 

6.2 Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbe-
hovet og således, at antallet af nødvendige master bliver begrænset mest 
muligt. 

 
6.3 Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere ope-

ratører og til flere sendesystemer, jf. mastelovens regler herom. 
 
6.4 Nye antenner og master skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til by-

erne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig 
bebyggelse. 

 
6.5 Antenner og master skal så vidt muligt passe ind i omgivelserne. Der kan i 

enkelte tilfælde, efter omstændighederne, være tale om at camouflere ma-
sten som eksempelvis en flagstang. Dette giver dog en ringere funktionalitet, 
er forbundet med højere omkostninger og giver ikke mulighed for, at flere 
selskaber kan anvende den samme mast. Særkrav om masters udformning 
kan derved udgøre en barriere for at sikre god dækning.   

 
6.6 Antenner må som udgangspunkt ikke placeres inden for afgrænsningen af 

en lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om 
bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dæknings-
grad, er nødvendigt at placere en antenne inden for bevaringsområdet, skal 
en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan. Antenner 
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kan tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus. Antennepositi-
onen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi. 

 
6.7 Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land 

begrænses. Sikring af dækning i det åbne land, vil dog kræve opstilling af 
master i det åbne land.  

 
6.8 Master, antenner, tekniske bygningers visuelle påvirkning af omgivelserne 

skal så vidt muligt begrænses og de skal visuelt træde mindst muligt frem i 
landskabet. Der skal altid foretages en vurdering af mastens visuelle påvirk-
ning. 

 
6.9 Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne: 

• Fredskov og fredede områder (skovloven og naturbeskyttelsesloven) 
• Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 
• Beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven) 
• Strandbeskyttelseslinjer, Sø- og åbeskyttelseslinjer, Skovbyggelinjer, 

Kirkebyggelinjer og Fortidsmindebeskyttelseslinjer (naturbeskyttel-
sesloven) 

• Beskyttede diger (museumsloven) 
• Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige landskaber (planloven) 
• Kirkeomgivelser, kirkeindsigtslinjer og –zoner (planloven) 
• Arealreservationer til infrastruktur (planloven) 
 

 
6.10 Antennemaster kan på baggrund af en konkret vurdering opstilles inden 

for følgende områder, hvis der er et behov og hvis alternative placeringer er 
undersøgt, og der ikke ses at være andre brugbare strukturer i nærområdet 
til at sikre mobildækningen:  

• Kystnærhedszoner (planloven) 
• Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer (planloven) 
• Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse (planlo-

ven) 
• Større sammenhængende landskaber (planloven) 
• Lavbundsarealer, potentielle vådområder (planloven) 

 
6.11  Antennemaster må opstilles i det åbne land uden for områderne nævnt i 

retningslinjerne 6.9 og 6.10, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lov-
givning er overholdt.  
 

6.12  Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og 
bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokal-
plan eller med bevaringskategori 1-4 i kommuneatlas eller kommunepla-
nen. 

 
a. Master, antenner og teknikhuse skal så vidt muligt etableres, så de har-

monerer bedst muligt med omgivelserne. Valg af mastetype kan ske i 
samarbejde mellem kommune og ansøger med henblik på at vælge den 
mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og 
omgivelser. 
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b. Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt 
muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er mu-
ligt, skal teknikbygninger placeres og evt. udformes og omgives med 
beplantning, så de ikke virker dominerende i nærmiljøet. 

 
c. Antennemaster, sendeanlæg og teknikhuse skal være fjernet af ejeren 

af det tekniske udstyr senest 12 måneder efter, at de er taget ud af drift. 
Fjernelse af fundamenter aftales konkret med lodsejer.  
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7. GRAVEPOLITIK 
Gravearbejde er en stor del af udgiften i forbindelse med etablering af både mobil- og 
bredbåndsdækning.  
 
For kabelbaseret bredbånd tegner gravearbejdet sig ofte for 60-80 % af de samlede om-
kostninger til etableringen af digital infrastruktur. 
 
Det kan således have en betydelig positiv effekt at reducere barrierer ved gravearbejdet 
således, at investeringerne til etablering af mobil- og bredbåndsdækningen rækker længst 
muligt, og dermed gavner flest mulige borgere og virksomheder i kommunerne. 
 
Størstedelen af gravearbejdet i kommunerne i dag, som vedrører bredbånd, er drevet af 
efterspørgsel fra borgere og virksomheder. I sådanne tilfælde kan der være tale om ar-
bejde, der ofte blot tager få dage at udføre, og som ikke generer trafikafviklingen særligt 
meget. Det kan eksempelvis være, når borgere eller virksomheder skal tilsluttes en stik-
ledning fra offentlig vej og ind til den private matrikel. 
 
Ved at lette på proceduren for graveansøgninger og -tilladelser, vil der kunne foretages en 
administrativ lettelse i både kommunerne og hos selskaberne, som etablerer bredbånd. 
Derudover kan en lettelse af proceduren for gravearbejde medføre reducerede omkost-
ninger og ikke mindst medføre, at borgere og virksomheder kan blive koblet hurtigere på 
deres nye bredbåndsforbindelse.  
 
For at reducere kommunernes arbejde med tilladelser til gravearbejder og for at gøre det 
mere smidigt at udføre gravearbejde i forbindelse med nedgravning af kabler vil kommu-
nerne arbejde med tilladelser, der er målrettet omfanget af gravearbejdet.  

 
 
Principper for gravearbejde 
 
Bagatelgrænse for graveansøgninger ved mindre gravearbejder. 
Kommunerne i Region Sjælland vil nu etablere en ensartet praksis for bagatelgrænse ved 
graveansøgninger, så der ved mindre gravearbejder fra offentlig vej og ind til private 
grund, alene skal foretages en anmeldelse af gravearbejdet og ikke en graveansøgning.  
 
Retningslinjer for en sådan praksis vil blive udarbejdet i samarbejde med branchen. 

 
 

Fleksibilitet ved mindre gravearbejde – under 4 dages varighed  
For at gøre gravearbejdet mere fleksibelt arbejdes der med, at kommunerne kan give sel-
skaberne en gravetilladelse, der kan udnyttes inden for et givet tidsrum. Der er tale om 
mindre gravearbejde af 2-4 dages varighed, som er over bagatelgrænsen for graveansøg-
ninger. Gravearbejdet kræver en gravetilladelse, men for at gøre det mere smidigt for sel-
skaberne gives der en periode på mindst 2 uger inden for hvilken gravearbejdet skal være 
gennemført.  
 
Gruppetilladelser ved gravearbejde i mindre geografiske områder  
Retningslinjer for en sådan praksis vil blive udarbejdet i samarbejde med branchen. 
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Kommunale anlægsarbejder 
Kommunerne og Region Sjælland vil i forbindelse med egne større sammenhængende 
gravearbejder (særligt veje, gadebelysning og kloakering) tage kontakt til relevante leve-
randører af både mobiltelefoni og bredbånd.  Kontakt tages så tidligt i forløbet som mu-
ligt, så der reelt kan være en dialog om mulighederne for samgravning. Det kan eksem-
pelvis være gravearbejde i forbindelse med etablering af bl.a. nye kloakker eller fjern-
varme. Kommunen er, som andre ledningsejere, forpligtet til at sikre koordination ved 
egne arbejder, så der kan sikres samgravning. I praksis forventes ledningsregisteret LER 
at blive udbygget til at være platform for netop denne koordination. Kommunerne og led-
ningsejerne bør derfor, så tidligt som muligt, anmelde deres gravearbejder i LER. 
 
I forbindelse med, at kommuner selv gennemfører gravearbejde, kan det overvejes om 
der skal etableres tomrør særligt på lange strækninger eller i områder, hvor gravearbejde 
ellers er bekosteligt, hvilket det ofte er inde på brostenslagte gågader eller lignende. In-
den kommunerne påtager sig en ekstra udgift til etablering af tomrør vil kommunerne 
indgå i dialog med selskaberne for at afklare, om der inden for en rimelig tidshorisont vil 
være behov for at anvende tomrørene. Selskaberne vil endvidere indgå i dialog med kom-
munerne om, hvordan tomrørene skal placeres og dimensioneres for efterfølgende at 
kunne anvendes. 

 
 

Kommunale krav til retablering 
Selskaberne skal efter endt gravearbejde retablere fortove, veje mm. til den kvalitet, der 
var før gravearbejdet blev gennemført. For at sikre, at der sker reetablering til den kvali-
tet, der var inden gravearbejdet blev igangsat, skal selskaberne inden gravning sørge for 
at fotodokumentere den kvalitet, der var inden gravearbejdet blev igangsat.  
 
Hvis kommunen eksempelvis ønsker en bedre og bredere asfaltering efter endt gravear-
bejde, udskiftning af fliser m.v. kan dette dog aftales nærmere med selskaberne. Det afta-
les på forhånd, hvad kommunen skal betale til selskabet, hvis der skal reetableres til en 
bedre kvalitet end der var før gravarbejdet.  
 
Kommunen kan stille krav om, at der anvendes samme type fliser, asfalt, kantsten m.m. 
som der var der inden gravearbejdet. Kommunen kan ikke stille krav om, at der til retab-
leringen benyttes bestemte leverandører.  
 
Retablering skal – som det også gælder for gravearbejdet – ske efter DS 475 som er nor-
men for at etablere ledningsanlæg i jord.  
 
Retablering af asfalt skal som udgangspunkt ske efter metoden ”færdig retablereret” 
(M2), som både er billigst, og som også kun påvirker trafikafviklingen én gang. Ved M2 
foretages retablering i én arbejdsgang. M2 anvendes til cykelstier og fortove.  I veje skal 
der som udgangspunkt anvendes metoden M4 for at undgå sætninger. Ved M4 retableres 
i første omgang med GAB (bærelag) til overkant. Når det efter ca. ½ år har sat sig, skal 
der lægges asfalt på. 
 
 
Fælles servicemål for sagsbehandlingstid til gravetilladelser 
Kommunen skal have modtaget ansøgning om gravetilladelse senest 10 arbejdsdage in-
den gravearbejdet påbegyndes. Kommunerne bestræber sig på en sagsbehandlingstid på 
10 arbejdsdage for gravetilladelser. 
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Retningslinjer for gravearbejde 
Retningslinjerne er et udtryk for, hvordan kommunerne vil arbejde med gravetilladelser for 
både at lette kommunernes arbejde og gøre det mere attraktivt for selskaber at etablere mo-
bil- og bredbåndsdækning.  
 
Ansøgninger om gravetilladelser følger de enkelte kommuners regler. Der henvises til de en-
kelte kommuners hjemmesider med oplysninger om graveansøgninger.  
 
Mindre gravearbejde skal anmeldes 
Retningslinjer for en sådan praksis vil blive udarbejdet i samarbejde med branchen. 
 

 
Fleksible tidsperioder ved gravearbejde, der varer under 4 dage 

 Kommunerne vil ved gravearbejde under 4 dages varighed angive en periode på 
mindst 2 uger inden for hvilke gravearbejdet skal være gennemført.  

 Gravearbejdet kræver en gravetilladelse.  
 
Gruppetilladelser ved gravearbejde 
Retningslinjer for en sådan praksis vil blive udarbejdet i samarbejde med branchen. 
 
 
Kommunale anlægsarbejder – samgravning og etablering af tomrør 

 Kommunerne og Region Sjælland vil i forbindelse med egne større sammenhæn-
gende gravearbejder (særligt veje, gadebelysning og kloakering) tage kontakt til 
relevante leverandører af både mobiltelefoni og bredbånd.  Kommunen tager 
kontakt så tidligt i forløbet som muligt med henblik på at opnå koordinering. 

 Kommunerne bør så tidligt som muligt, anmelde deres gravearbejder i lednings-
registreret LER. 

 Når kommuner selv planlægger at gennemføre gravearbejder, særligt på lange 
strækninger eller i områder, hvor gravearbejde ellers er bekosteligt, tages der 
kontakt til de relevante leverandørerne for at afklare om der inden for en rimelig 
tidshorisont vil være behov for at anvende tomrørene. Selskaberne vil endvidere 
indgå i dialog med kommunerne om, hvordan tomrørene skal placeres og dimen-
sioneres for efterfølgende at kunne anvendes. 

 
 
Kommunale krav til retablering  

 Selskaberne skal efter endt gravearbejde retablere fortove, veje mm. til den kvali-
tet, der var før gravearbejdet blev gennemført. For at sikre, at der sker reetable-
ring til den kvalitet, der var inden gravearbejdet kan selskaberne inden gravning 
sørge for at fotodokumentere den kvalitet der var inden gravearbejdet blev igang-
sat.  

 Kommunen kan stille krav om, at der anvendes samme type fliser, asfalt, kantsten 
m.m. som der var der inden gravearbejdet. Kommunen kan ikke stille krav om, at 
der til retableringen benyttes bestemte leverandører.  

 Hvis kommunen eksempelvis ønsker en bedre og bredere asfaltering efter endt 
gravearbejde, udskiftning og bortskaffelse af fliser m.v. skal dette dog aftales nær-
mere med selskaberne. Det aftales på forhånd, hvad kommunen skal betale til sel-
skabet, hvis der skal reetableres til en bedre kvalitet end der var før gravarbejdet.  

 Retablering skal – som det også gælder gravearbejdet – ske efter DS 475 som er 
normen for etablering af ledningsanlæg i jord.  
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 Retablering af asfalt skal som udgangspunkt ske efter metoden ”færdig retablere-
ret”(M2), som både er billigst, og som også kun påvirker trafikafviklingen én 
gang. M2 anvendes til cykelstier og fortove. Ved M2 foretages retablering i én ar-
bejdsgang. I veje skal der som udgangspunkt anvendes metoden M4 for at undgå 
sætninger. Ved M4 retableres i første omgang med GAB (bærelag) til overkant. 
Når det efter ca. ½ år har sat sig, skal der lægges asfalt på. 

 
 
Fælles servicemål for sagsbehandlingstid til gravetilladelser 

 Kommunen skal have modtaget ansøgning om gravetilladelse senest 10 arbejds-
dage inden gravearbejdet påbegyndes. Kommunerne bestræber sig på en sagsbe-
handlingstid på 10 arbejdsdage for gravetilladelser. 

 
 
 
 
  
 
[FAKTABOKS] 
Kommunerne tager derudover udgangspunkt i Vejdirektoratets Standardvilkår.  
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Docu-
ments/ny_standardvilkaar.pdf 
 
Ved ansøgninger om gravetilladelser anvender en del kommuner de digitale ansøgningsske-
maer på virk.dk  
 
 

  

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/ny_standardvilkaar.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/ny_standardvilkaar.pdf
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8. PRINCIPPER FOR LEJE AF KOMMUNALT ELLER REGIONALT 
EJEDE AREALER OG BYGNINGER TIL DIGITAL INFRASTRUK-
TUR 
 

Markedsværdi som udgangspunkt for leje 
Kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland er enige om, at indgåelse af lejeafta-
ler for offentligt ejede arealer og bygninger i forbindelse med opsætning af telemaster, an-
tenner samt teknikhuse skal ske med udgangspunkt i markedsværdien af arealerne eller 
bygningerne. 
 
Det skal forstås sådan, at der i hvert tilfælde tages udgangspunkt i værdien af det udlejede 
areal, bygningen eller facilitet, hvis dette kan identificeres konkret – eller der bør tages 
udgangspunkt i prisen for sammenlignelige arealer. 
 
For så vidt angår master, skal prisfastsættelsen ikke afhænge af, hvor mange teleselska-
ber, der anvender en mast, eller af hvor mange kunder masten kan forsyne, men alene af-
spejle det areal eller den bygning, der udlejes.  
 
Når selskaber skal opsætte antenneudstyr kan dette ske enten ved, at der opsættes en 
mast på et bart jordareal, eller ved at der opsættes antenner på eksisterende bygning. Det 
er således for disse to forskellige lejeforhold, der skal findes en model for fastsættelse af 
markedsværdien. 
 
Modellen for markedsleje skal også anvendes ved opstilling af teknikhuse eller andet ud-
styr, der er med til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen.  
 
Energistyrelsen har udarbejdet ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til 
brug for digital infrastruktur”. I denne vejledning bliver der opstillet tre ligestillede mo-
deller, der kan anvendes til at fastsætte markedslejen.   
 
Markedslejen kan fastsættes ud fra: 

 Den offentlige vurdering 

 Professionelt fagligt skøn  

 Sammenlignelige priser 
 
De tre metoder er beskrevet yderligere i vejledningen. Det anbefales, at der tages ud-
gangspunkt i modellen baseret på den offentlige vurdering. 
 
Kommuner og region kan vælge at sætte lejen til nul kroner, hvis de efter en konkret vur-
dering skønner, at der alene kan opnås dækning ved at sætte lejen lavt eller til nul kroner.    
 
[Faktaboks; Energistyrelsens vejledning om markedsleje] 
Der henvises til Energistyrelsens information og vejledning om markedsleje: 
 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/Tele/Tele/fastsaattelse_af_markeds-
leje_ved_udlejning_af_arealer_til_brug_for_digital_infrastruktur1.pdf 

 
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/TeleOgInternet/vejledning_om_markedsleje_ver-
sion_2015.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/Tele/Tele/fastsaattelse_af_markedsleje_ved_udlejning_af_arealer_til_brug_for_digital_infrastruktur1.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/Tele/Tele/fastsaattelse_af_markedsleje_ved_udlejning_af_arealer_til_brug_for_digital_infrastruktur1.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/TeleOgInternet/vejledning_om_markedsleje_version_2015.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/TeleOgInternet/vejledning_om_markedsleje_version_2015.pdf
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Markedslejen for arealer til opsætning af master og teknikhuse 
Størrelsen af det udlejede areal aftales mellem parterne i lejeforholdet. Ved arealets fast-
læggelse skal der tages højde for adgangsveje til det lejede og anvendelse af eventuel 
”spildplads” rundt om mast og udstyr. 
 
I forbindelse med prisfastsættelse af jordarealer til opstilling af master eller teknikhuse 
vil det være et sagligt kriterium at tage udgangspunkt i objektive forhold i forbindelse 
med fastsættelsen af værdien af det areal, der skal udlejes. Som udgangspunkt er alle 
ejendomme og jordstykker i Danmark vurderet af Skat. Derfor vil det mest hensigtsmæs-
sige objektive grundlag for fastsættelsen af værdien af et areal være den offentlige vurde-
ring af den pågældende matrikel, hvor arealet er beliggende. 

 
I de sjældne situationer, hvor et areal ikke er selvstændigt vurderet – eksempelvis i for-
bindelse med ud- eller frastykning af arealer eller ved ”nyopståede” arealer – vil værdien 
blive fastsat som en gennemsnitsværdi af den offentlige vurdering af de nærmest omlig-
gende arealer. 
 

Den årlige markedsleje kan beregnes på baggrund af værdifastsættelsen af arealet ud fra 
den offentlige vurdering 

 Markedslejen fastsættes lokalt med udgangspunkt i vejledningen.  

 Beløb til administration af lejeaftalen fastsættes lokalt  
 

Beregningseksempel –fra vejledningen 
Nyetableringsomkostninger til fx projektering, ombygning og sagsbehandling afholdes af 
lejer efter nærmere aftale.  
 
De årlige driftsomkostninger beregnes som summen af a, b og c: 
a. Areal- og pladsleje: Antal m2 x årlig m2- lejepris (udregnet på grundlag af Skats vurde-

ringspris)  
b. Drift og vedligehold: Samlet antal m2 x skønnede udgifter til drift og vedligehold pr. 

m2  
c. Beløb til administration af lejeaftalen, der fastsættes lokalt  

Lejen reguleres som udgangspunkt med nettoprisindekset dog med maksimalt 2,5 %.  
 

 
 
Markedslejen for placering af antenner på bygninger 
Ved leje til opsætning af antenner til telekommunikationsformål på bygninger vil der ty-
pisk være tale om placering af mobilantenner på bygningens tag eller på siden af bygnin-
gen. 
 
Når telekommunikationsudstyr placeres på en bygning, er der typisk tale om faciliteter, 
som i meget begrænset omfang har andre erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder. Det 
gælder eksempelvis for tagkonstruktioner, gavle eller siderne på fx skorstene og vand-
tårne. 
 
Da opsætning af antenner altid vil indebære, at der også skal anvendes arealer til place-
ring af det tekniske udstyr, fastsættes lejen alene på baggrund af det areal, der anvendes 
til placering af udstyret og et passende areal uden om udstyret, som lejeren vil kunne di-
sponere over. Herudover skal der ved arealets fastlæggelse tages højde for adgangsveje til 
det lejede og anvendelse af eventuel ”spildplads” rundt om udstyret. 
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Lejen fastsættes på baggrund af dette areal – uanset om udstyret placeres oven på byg-
ningen, inden i bygningen eller i tilknytning til bygningen udendørs. Lejen fastsættes på 
baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterprise for erhvervslejemål (lager, kælderlo-
kaler, produktionslokaler eller lignende) i kommunen. 
 
Kvadratmeterprisen fastsættes på baggrund af en vurdering foretaget af en til to ejen-
domsmæglere med lokalkendskab. Vurderingen foretages hvert 5. år. 

 
Den årlige markedsleje beregnes herefter således: 

 Kvadratmeterprisen for erhvervslejemål x arealets størrelse 

 Beløb til administration af lejeaftalen fastsættes lokalt  
 

Lejen dækker forrentning af værdien af det udlejede, drift og vedligeholdelse m.v. i det 
omfang, der ikke særskilt indgås særlige aftaler herom – se nedenfor. Lejen reguleres som 
udgangspunkt med nettoprisindekset dog med maksimalt 2,5 %. 

 
 
 
Aftaler om vedligeholdelse af arealer adgangsvej m.v. 
Aftaler indgås med udgangspunkt i TI-standardaftale mellem operatør og tredjemand. Af-
talerne kan ses på Teleindustriens hjemmeside http://www.teleindu.dk/branchesamar-
bejde/master-og-antenner/ 
 
Der er to standardaftaler. Det er  

 TI-2013 Lejeaftale for antenneposition og  

 TI-2013 Generelle vilkår antenneposition 
 
Generelle forhold vedrørende adgangsveje, ombygninger og vedligehold er beskrevet 
nærmere i §8 og §9 i de generelle vilkår i standardaftalen.  
 
I forbindelse med indgåelse af de konkrete lejeaftaler kan der være faktiske forhold og 
omstændigheder, der skal tages specifikt stilling til i aftalen. Dette kan eksempelvis være: 
 
Ny adgangsvej 
Er der behov for en ny adgangsvej for, at lejer kan få adgang til sin mast/teknik bygning, 
bør der indgås aftale om afholdelsen af udgiften hertil og om den løbende vedligeholdelse. 
Udgangspunktet bør i dette tilfælde være, at lejer afholder udgifter til anlæg og vedlige-
holdelse/drift. 
 
Eksisterende adgangsvej 
Fordeling af udgifter til vedligeholdelse/drift af vejen bør ske i forhold til fordelingen 
mellem udlejer og lejer af anvendelsen af vejen, således at der sker en fordeling af udgif-
terne efter principperne i lov om private fællesveje. 
 
Vedligeholdelse af det lejede areal 
Udgangspunktet for vedligeholdelse og renholdelse af et lejet areal er, at dette skal ske på 
samme niveau, som gælder for udlejers øvrige omliggende areal. Det er lejers ansvar, at 
arealet vedligeholdes og renholdes. Der kan indgås konkret aftale om, at udlejer skal fore-
tage vedligeholdelsen af det lejede areal. Skal udlejer stå for vedligeholdelsen, kan denne 
kræve de faktiske udgifter hertil betalt af lejer. 
 
Vedligeholdelse af bygninger 

http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/master-og-antenner/
http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/master-og-antenner/
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Udgangspunktet for vedligeholdelse og renholdelse af et lejet areal i eller ved en bygning 
er, at dette skal ske på samme niveau, som gælder for udlejers øvrige del af bygningen og 
grunden. Det er lejers ansvar, at arealet vedligeholdes og renholdes. Der kan indgås kon-
kret aftale om ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og rengøring. Der kan indgås 
konkret aftale om, at udlejer skal foretage vedligeholdelsen af det lejede areal. Skal udle-
jer stå for vedligeholdelsen, kan denne kræve de faktiske udgifter hertil betalt af lejer. 
 
Vilkår ved ombygning, renovering og lignende 
Ved indgåelse af lejeaftalen kan der konkret aftales vilkår i forbindelse med udlejers be-
hov for at kunne ombygge, renovere, nedrive m.v. den lejede bygning. 
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BILAG 1  
INDHOLD I ANSØGNING OM TILLADELSE TIL OPSTILLING AF MASTER 

[Afsnittet bygger på Erhvervsstyrelsens oplæg til mastepolitik og Sorø Kommunes 
mastepolitik. Der er suppleret med input fra Byregion Fyn] 
  

Kommunerne opfordrer til, at selskaberne tager kontakt til den relevante kommune så 
tidligt som muligt i forløbet for at afklare, om det påtænkte kræver en bygge-, grave- eller 
landzonetilladelse, eller om det kræver en anmeldelse. Ansøgning sendes digitalt til den 
pågældende kommune.  

 
Ved at henvende sig tidligt i forløbet kan der indledes en dialog om, hvor en mast kan pla-
ceres bedst muligt ud fra en helhedsvurdering.  
 
I forbindelse med gravetilladelser vil det ved henvendelser meget tidligt i forløbet være 
muligt at se på eventuelle muligheder for samgravning. 
 
Indholdet i en ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse er som minimum: 

 
1. Ansøger 

a. Angivelse af, hvem der ansøger og på hvis vegne. 
b. Angivelse af, om flere ansøger i fællesskab. 
c. Angivelse af kontaktperson hos ansøger for evt. anmodning af supplerende op-

lysninger. 
d. Fuldmagt fra ejendommens ejer og teleselskab såfremt, det er en tredjepart 

(rådgiver), der ansøger. 
 

2. Beskrivelse af mast og antenner samt tilhørende teknik 
a.  Beskrivelse af areal, højder, farve og beklædning af maste-/antennetype, ka-

bine/teknikskab, teknisk løsning mv.  Hvis selskabet har udarbejdet opstalt, 
der viser master m. antenner eller antenners placering på skorsten/bygning 
vedlægges den til ansøgningen. Der kan i forbindelse med sagsbehandlingen 
være behov for en opstalt, som ansøgeren skal levere. 
 

b. Tegninger og skitser, der illustrerer mast/antenne samt kabine/teknikskab. I 
særlige tilfælde kan der stilles krav om visualisering. 

c. Beskrivelse af planlagte antennekonstruktioner, som påmonteres på et senere 
tidspunkt, såfremt planer for fremtidige antenner er kendt på ansøgningstids-
punktet. 

d. I ganske særlige tilfælde vil der blive forlangt visualiseringer af mastens place-
ring med antenner i forhold til omgivelserne set fra flere retninger og afstande. 
Det aftales med sagsbehandleren i den relevante kommune. 
 

 
3. Formål med byggeriet 

a. Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen (fx anmodning fra kommune, er-
hvervsliv eller borgere), herunder hvilke behov der forventes løst med den 
valgte model (fx manglende dækning, øget kapacitet). 

b. I særlige tilfælde kan der stilles krav om, dækningskort før og efter opstilling 
af ny mast. 
 

 
4. Valg af placering og udstyr 

a. Angivelse af adresse og geo-koordinater for placering af masten. 
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b. Situationsplan, der viser mastens placering samt eksisterende bygninger på 
matriklen. Teknikkabiner skal indtegnes inkl. disses afstand til skel og vej. 
Desuden angives nordpil, indkørsel og eventuelle byggelinjer. 

c. Beskrivelse af, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af placering og 
hvorfor andre placeringer i givet fald er fravalgt (fx ny/eksisterende mast, 
skorstene, hustage, topografi, fredet område osv.) 

d. Beskrivelse af valg af type mast, antenne og teknikhus (fx gittermast, rørmast, 
flagstang, indfarvning, beplantning osv.), og hvorfor andre typer er fravalgt. 

 
5. Fremtidige planer og andre operatører 

a.  Angivelse af om andre operatører har planer om at anvende masten. 
 

b. Dokumentation for, om en mobilmast er dimensioneret til andre operatørers 
fremtidige brug samt begrundelse for, hvorfor ikke, hvis dette er tilfældet. 
 

6. Dispensationer 
a. Der indsendes en samlet ansøgning med oplysning om nødvendige dispensati-

oner (fx højdebegrænsninger, beskyttelseslinjer, fredningsbestemmelser osv.) 

 

7. Alternative placeringer 
 

a. I den indledende dialog mellem kommune og ansøger drøftes mulige placerin-
ger. Hvis den ansøgte placering ikke kan imødekommes drøftes alternative 
placeringer. 
 
 

8. Dokumentation 
a. Ansøgningen skal indeholde relevant dokumentation (fx styrkeberegninger for 

mastetyper og fundament, datablad for teknikhuse og antenner, kort over om-
rådet inkl. angivelse af afstande til skel og nabobeboelse. Der kan i særlige til-
fælde være behov for visualisering af mastens placering. Hvis illustrationsma-
terialet allerede findes vedlægges det ansøgningen. 

b. Ansøgningen skal forholde sig til de gældende lokalplaner for området.  
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BILAG 2 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KOMMUNERNE 
 
 

Kom-
mune  

Person Funktion Telefon Mail 

Faxe Morten 
Teglsbo Jen-
sen 
 

Center for Teknik og 
Miljø – master i land-
zone 

56203000   
 

mortj@faxekom-
mune.dk  

 Eyvind 
Malchow 
Møller 

Gravetilladelser 56202900 eymm@faxekom-
mune.dk 

 Ib Østergård  centerchef IT 56204807 ibrab@faxekom-
mune.dk 

Greve Ken Thalund 
Nyborg 
Specialkon-
sulent, Cand. 
Jur. 

Vedrørende lejekon-
trakter: 
 
Center for Byråd & 
Borgerservice 

 ktn@greve.dk 
 

 Britta Dahl-
gaard Larsen 
 

Vedrørende gravetil-
ladelser 
 
Vej, Drift og Anlæg, 
Center for Teknik & 
Miljø 

 bdl@greve.dk  
 

Guldborg-
sund 

Lone Gjerulff 
Bak 
 

Entreprenørenheden, 
Center for Teknik og 
Miljø  

25182322 lgb@guldborg-
sund.dk 

 Henning T. 
Strøkjær 

IT-chef  
 

  

 Ole Dittmer 
 

Leder, GIS konsulent, 
Center for Teknik & 
Miljø 

  

Holbæk Henrik Hyl-
gård Smidt 

Sagen behandles som 
en alm. Byggeansøg-
ning/graveansøgning 
og vurderes i den 
sammenhæng også 
planmæssigt. 

 henhs@holb.dk   

Kalund-
borg  

Morten Mar-
cher Hansen, 
eller  

Master i byzone, 
sommerhusområde 

59534927  
   
 
 

 

 Svetlana 
Bargheer 

Byggesagsbehandling 
af master med land-
zone tilladelse 

59534928  

Køge Djanni Han-
sen 

Grave tilladelser   

mailto:eymm@faxekommune.dk
mailto:eymm@faxekommune.dk
mailto:ibrab@faxekommune.dk
mailto:ibrab@faxekommune.dk
mailto:ktn@greve.dk
mailto:bdl@greve.dk
mailto:henhs@holb.dk
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Anders Mos-
bæk Nilsen 

 
Teamleder Plan b – 
teknik og miljø 

 
56672434 

tmf@koege.dk   
anders.m.niel-
sen@koege.dk    

Lejre Mikkel Sol-
gård Boldsen 
Møller 

Centerchef  46464450 
 

mibo@lejre.dk   

 Peter 
Østerby  
 
 

  peos@lejre.dk  

Lolland Overassi-
stent Grith 
Nymand 
Hansen, 

Udlejning af kommu-
nale arealer/bygnin-
ger 

54676407 gnha@lolland.dk 

 Park og Vej Gravetilladelser 54677200 parkogvej@lol-
land.dk 

 Teamleder 
Byggeri og 
Ejendomme 
 
Rie Christi-
ansen 

Står for tilladelser 
bygge- og evt. landzo-
netilladelser til op-
stilling af master/op-
sætning af antenner 

54676422 richr@lolland.dk 

 Michael 
Christoffer-
sen 

Policy udvikler 40173476 misch@lol-
land.dk 

Næstved Center for 
Strategi og 
Innovation 
5588 5200 

Chefkonsulent Leif 
Jacobsen  
(Med i styregruppen) 

55883116 lejac@naest-
ved.dk   
 

 Centerchef 
Marit Chri-
stiansen,  

Center for Plan og Er-
hverv 

  

Odsherred Thure Jør-
gensen 

Sekretariats- og ud-
viklingschef 

 thuj@odsher-
red.dk  

 Poul Hvid-
berg 
Lone Holst 
Kristensen 
Flemming 
Andersen 

Masteansøgninger -
Center for Plan, Byg 
og Erhverv 

  

 Stine Lund 
Nielsen 

Gravetilladelser   

 Niels Ebbe 
Pedersen 
 

Dialog med telesel-
skaber og øvrige inte-
ressenter 

 
 
 

 

 Jacob Hvid 
Nielsen 

Direktionskonsulent  jahni@odsher-
red.dk 

mailto:tmf@koege.dk
mailto:anders.m.nielsen@koege.dk
mailto:anders.m.nielsen@koege.dk
mailto:mibo@lejre.dk
mailto:peos@lejre.dk
mailto:gnha@lolland.dk
mailto:parkogvej@lolland.dk
mailto:parkogvej@lolland.dk
mailto:richr@lolland.dk
mailto:misch@lolland.dk
mailto:misch@lolland.dk
mailto:lejac@naestved.dk
mailto:lejac@naestved.dk
mailto:thuj@odsherred.dk
mailto:thuj@odsherred.dk
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 Center for Sekretariat 
og Digitaliserings 
Center 

Ringsted Frank Niel-
sen land di-
strikterne 

 
 

57626367 fni@ringsted.dk   

Roskilde Kim Berg Pe-
tersen 
 

Erhvervsafdelingen 
Send info til er-
hvervsafdelingen  

46313513 
 

erhverv@ros-
kilde.dk  

Slagelse Jan Lund 
Jensen  

  jaluj@slagelse.dk   

Solrød Birgitte Blaa-
bjerg Olsen  

Birgitte er sagsbe-
handler på området. 

 bbo@solrod.dk  
 

Sorø Landinspek-
tør  
Bente Kjeldal 
Jensen 
 

Tovholder på mobil- 
og bredbåndsdæk-
ning, mastepolitik og 
behandling af ansøg-
ninger om opsætning 
af master 

57876364 bkje@soroe.dk 

 René Nielsen Gravetilladelser 57876372 reni@soroe.dk 

Stevns  Planafdelin-
gen e-mail 

 
 

 plan@stevns.dk 

 Byggesagsaf-
delingen 

  Bygge-
sag@stevns.dk 

 Flemming 
Olsen 

Teknik og Miljø 
 

56575131 fleols@stevns.dk 

Vording-
borg 

Anja Valhøj Policy-arbejde  55362734 anv@vording-
borg.dk 

 Jesper Niel-
sen 

IT-chef   

 Sara Peder-
sen og 
Freddy Niel-
sen 

Byggesagsbehandling 
af byggeansøgninger 
ved ansøgning om 
opførelse af master 

  

 Mette Söder-
lund 
 
Afdeling for 
Land og 
Miljø 

Landzonesagsbe-
handling af ansøgnin-
ger ved ansøgning om 
opførelse af master i 
landzone, som kræver 
landzonetilladelse 

  

 Jan B. Han-
sen, Afdeling 
for Trafik, 
Park og 
Havne 

Gravetilladelser   

 
 
 

mailto:fni@ringsted.dk
mailto:erhverv@roskilde.dk
mailto:erhverv@roskilde.dk
mailto:jaluj@slagelse.dk
mailto:bbo@solrod.dk
mailto:bkje@soroe.dk
mailto:reni@soroe.dk
mailto:plan@stevns.dk
mailto:Byggesag@stevns.dk
mailto:Byggesag@stevns.dk
mailto:fleols@stevns.dk
mailto:anv@vordingborg.dk
mailto:anv@vordingborg.dk


2.6 Orienteringssag: Trafik og infrastruktur
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Sjælland 
baner 
vejen frem

Martin Damm
Kalundborg Kommune

Søren Kjærsgaard
Holbæk Kommune

John Brædder
Guldborgsund 
Kommune

Pernille Bechmann
Greve Kommune

Knud Erik Hansen
Faxe Kommune 

Henrik Hvidesten
Ringsted Kommune

Thomas Adelskov
Odsherred Kommune

Carsten Rasmussen
Næstved Kommune

Holger Rasmussen
Lolland Kommune

Mette Touborg
Lejre Kommune

Knud Larsen
Vordingborg Kommune

Mogens Haugaard Nielsen
Stevns Kommune

Gert Jørgensen
Sorø Kommune

Niels Hörup
Solrød Kommune

Sten Knuth
Slagelse Kommune

Joy Mogensen
Roskilde Kommune

Flemming Christensen
Køge Kommune
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Det vil vi!

Jens Stenbæk
Region Sjælland

Trafikudspillet er udarbejdet af KKU Sjælland.
KKU Sjælland omfatter Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster.

Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. 

Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-
vestlig trafik møder nord-sydgående trafikstrømme. Det har medført at Sjællands 
infrastruktur har nogle af landets mest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, 
regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen. 

Med »Sjælland baner vejen frem« påpeger region og kommuner i Region Sjælland 
udfordringerne i trafikken og anviser løsningerne, når nye store vej- og jernbaneanlæg 
skal realiseres.

November 2015

Lokale og regionale trafikale hængsler 
til de 3 store trafikkorridorer på 
Sjælland
Det er væsentligt, at der er fokus på de lo-
kale og regionale trafikale hængsler til de 3 
store trafikkorridorer på Sjælland. Det gæl-
der både i forhold til den eksisterende og i 
forhold til den fremtidige infrastruktur -  og 
det gælder for både vej og bane. Kun gen-
nem at få etableret gode opkoblinger får man 
udnyttet de store infrastrukturanlæg fuldt 
ud og får udbredt fordelene ved anlæggene 
til hele Sjælland. Samtidigt er det et vigtigt 
led i de fælles bestræbelser på at skabe en 
konkurrencedygtig storbyregion – Greater 
Copenhagen – at mobilisere alle Sjællands 
muligheder og potentialer. Den Sjællandske 
Tværforbindelse er et godt eksempel.

På vejsiden er det f.eks. forbindelsesveje med 
gode tilkoblinger til det nuværende og kom-
mende motorvejssystem på Sjælland.

På banesiden er det f.eks. godsterminaler og 
stationer med adgang til en god banebetje-
ning. Det kunne også være samdrift mellem 
de statslige og regionale baner med bane-
overskridende trafikbetjening. Tilgængelig-
heden til stationerne er også vigtig blandt 
andet gennem Parker & Rejs faciliteter for 
biler og cykler.

Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster

KKU Sjælland vil i 
realiseringen af »Sjælland 
baner vejen frem« især 
have sit fokus på: 

•  Etablering af den 
sammenhængende 
Sjællandske 
Tværforbindelse

•  Færdiggørelse 
af motorvejen til 
Kalundborg (rute 23)

•  Nedbringelse af 
rejsetiden mod 
København, byens 
omegn og Københavns 
Lufthavn

•  Udvikling af Femern Bælt 
korridoren

•  Etablering af en fast 
forbindelse over 
Kattegat

•  Stop i Region Sjælland 
på superlyntogsforbin-
delserne (øst-vest) og 
en eventuel hurtig for-
bindelse over Femern 
Bælt (nord-syd)

Et trafikudspil fra Region Sjælland 
samt kommunerne på Sjælland, 
Lolland og Falster
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Sjællænderne pendler længst…
Infrastruktur med stor fremkommelighed og 
et velfungerende transportsystem er afgørende 
for udvikling og vækst i region og kommuner 
i Region Sjælland. Regionens borgere pend-
ler længst af alle i Danmark for at komme på 
arbejde. Størstedelen pendler internt i regio-
nen, men en betydelig del af arbejdsstyrken 
pendler dagligt mod københavnsområdet. Men 
også mange pendler tíl regionen, og tusind-
vis af studerende pendler dagligt til og ud af 
regionen.

Sjælland er Østdanmarks store 
trafikkryds
Trafikstrømmene mellem Øst- og Vestdan-
mark og mellem Skandinavien og det øvrige 
Nordeuropa krydser hinanden på Sjælland. 
Det medfører et stort pres på veje og jernba-
ner, og trafikmængderne på Sjælland er da 
også nogle af landets største. Eksempelvis er 
Køge Bugtmotorvejen Danmarks mest befær-
dede vej med over 100.000 biler i døgnet. Det 
overordnede vejsystem i regionen tjener såle-
des både lokale, regionale, nationale og inter-
nationale formål. 

Vi er en del af Femern Bælt- og 
Øresundsregionen
Med den nye tunnel under Femern Bælt og 
udnyttelsen af Øresundsbroen vil regionens 
borgere og virksomheder ud over København 
kunne nå store byer som Hamborg og Malmø 
inden for få timer. Det giver store mulighe-
der for handel, beskæftigelse, uddannelse og 
oplevelser. Det er vigtigt, at veje og jernbaner 
er uden flaskehalse, og at det er let at komme 
frem til de helt store trafikknudepunkter som 
Københavns Lufthavn. 

Fælles trafikoplæg fra kommunerne og 
Region Sjælland
Det første fælles trafikoplæg kom i 2007, og 
var et indspil til den daværende Infrastruktur-
kommission. Efterfølgende er kommet flere 
fælles oplæg. 
De 17 kommuner og Region Sjælland har peget 
på de 3 vigtigste prioriteringer i behovet for in-
vesteringer i infrastruktur på Sjælland, og der 
er peget på en række vejprojekter, hvor ikke 
alle endnu er realiseret.

Mobilitet
Maksimalt 1 times rejsetid mellem regionen og 
hovedstaden. Knap 100.000 personer pendler 
dagligt mod hovedstaden og knap 30.000 mod 
Region Sjælland. Trafikale trængselsproble-
mer betyder dagligt et samfundsmæssigt tab 
som følge af forsinkelser på vej og bane. Der-
for skal fremkommelighed i de tre sjællandske 
trafikkorridorer mod hovedstaden priorite-
res højt. Det drejer sig om Nordvestkorridoren 
fra Kalundborg til København, Vestkorridoren 
fra Korsør til København og Sydkorridoren fra 
Rødby/Gedser til København.

Fremtidens væsentlige projekter
En række store fremtidige infrastrukturprojek-
ter kan eller vil få betydning for Region Sjæl-
land. Nogle er besluttede, og nogle er under 
overvejelse.

TIMEMODELLEN som forbinder større dan-
ske byer vil i de kommende år blive imple-
menteret blandt andet via Togfonden. Dette 
forventes blandt andet at skulle ske via super-
lyntog med et mindre antal stop. Det er ikke 
fastlagt, hvor toget skal standse. Det er vigtigt, 
at superlyntoget også får et stop i Region Sjæl-
land. Region Sjælland og kommunerne peger 
på et stop i Ringsted, hvor superlyntogsforbin-
delsen krydser baneforbindelsen til den syd-
lige del af regionen. 

FEMERN BÆLT forbindelsens kommende 
banebetjening er ikke fastlagt. Den kunne in-
deholde en meget hurtig forbindelse med få 
stop mellem København og Hamborg svaren-
de til superlyntoget. Sker dette, er det også her 
vigtigt, at toget får et eller flere stop i Region 
Sjælland. Region Sjælland og kommunerne 
peger på stop i Næstved, Vordingborg og/eller 
Nykøbing Falster, hvorved mange i den sydlige 
del af regionen også vil få glæde af den hurti-
ge forbindelse både mod København og mod 
Hamborg. Et stop i Ringsted vil ligeledes kun-
ne være relevant, hvorved det vestlige Sjælland 
også bindes op på en hurtig forbindelse.

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE forven-
tes at bestå af en motorvej og en højhastig-
hedsjernbane som forbinder København og 
Århus. I de kommende år etableres Timemo-

Sjælland vil frem Væsentlige projekter med 
betydning for regionen

Kalundborg-Slagelse motor/motortrafikvej Ingen status

Næstved-Rønnede motorvej VVM igangsat, finansiering til 1.etape

Slagelse-Næstved motor/motortrafikvej Forundersøgelse fra Vejdirektoratet 2013 

Kalundborg – Holbæk motorvej Finansiering mangler til etape 3 Regstrup - Kalundborg

Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem
Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel

Ingen status

Sjælland mellem broerne
Det internationale perspektiv for regionen. 
Sjælland udgør et naturligt internationalt og 
nationalt knudepunkt. Øresundsforbindel-
sen har vist sin betydning som grundlag for 
ny vækst og udvikling i Øresundsområdet. Fe-
mern Bælt forbindelsen kan få en lignende be-
tydning for vækst og udvikling i ØstDanmark.

Den Sjællandske Tværforbindelse
En opgradering af vejforbindelsen mellem Ka-
lundborg, Slagelse, Næstved til Sydmotorvejen 
er en fremtidssikring af udviklingsmulighe-
der langs vejen. Forbindelsen udgør et trafikalt 
hængsel til »det store H« og kan forbinde Sto-
rebæltsbroen med Femern Bælt-forbindelsen.

Vejprojekter
En række meget vigtige vejprojekter mangler 
stadig at blive implementeret fuldt ud.

Tre korridorer og en 
tværforbindelse

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen fremSjælland baner vejen frem

Med nye store infrastrukturinvesteringer og 
meget hurtigere togforbindelser i STRING-
korridoren mellem Hamborg og Skåne bliver 
Danmark knyttet tættere sammen, og adgan-
gen til andre storbyer som Oslo og Stockholm 
bliver anderledes tilgængelig. Det er imidlertid 
afgørende, at den overordnede regionale infra-
struktur udvikles i samspil med de nationale 
og internationale forbedringer. Ellers fungerer 
det ikke.

Grøn transport skal medvirke til at 
skabe grøn vækst
Det skal sikres, at infrastrukturen i regionen 
og mod København giver de bedst mulige vil-
kår for borgernes anvendelse af den kollektive 
trafik. Det drejer sig også om sammenhængen 
mellem vej- og jernbaneinfrastruktur, herun-
der adgangen til stationer mm. Samtidig skal 
det sikres, at standarden i den skinnebårne 
kollektive trafik er moderne og effektiv. Infra-
struktur og logistiske knudepunkter (termina-
ler for gods mm) i regionen skal understøtte 
muligheden for at flytte gods fra lastbil til 
tog. Grønne transportteknologier og drivmid-
ler samt en effektiv udnyttelse af transportsy-
stemerne skal fremmes og vilkårene for grøn 
transport skal udvikles – både for person- og 
godstransport.

dellen for jernbaneforbindelsen fra Sjælland 
via Fyn til Jylland, ligesom motorvejsforbin-
delserne visse steder forbedres. Men selv i 
forhold til disse forbedringer vil en Kattegat-
forbindelse nedbringe rejsetiden mellem Sjæl-
land og Midt- og Nordjylland markant og øge 
kapaciteten på trafiknettet mellem Øst- og 
Vestdanmark. En fast Kattegatforbindelse vil 
kunne skabe et helt nyt Danmarksbillede.

Når en fast Kattegat-forbindelse etableres: 
•  Kattegat-forbindelsen skal være en kombine-

ret vej og jernbaneforbindelse bestående af 
motorvej og højhastighedsbane.

•  Direkte motorvejstilslutning mellem Kat-
tegat-forbindelsen og den sjællandske 
tværforbindelse

•  Direkte tilslutning mellem Kattegat-forbin-
delsen og Skovvejen (rute 23 som motor-
vej) samt Nordvestbanen, som begge ligger i 
Nordvestkorridoren.

•  Jernbanen mellem Kattegat-forbindelsen og 
København skal have standsningssteder ved 
de større byer i Nordvestkorridoren i Region 
Sjælland.
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overordnede vejsystem i regionen tjener såle-
des både lokale, regionale, nationale og inter-
nationale formål. 

Vi er en del af Femern Bælt- og 
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inden for få timer. Det giver store mulighe-
der for handel, beskæftigelse, uddannelse og 
oplevelser. Det er vigtigt, at veje og jernbaner 
er uden flaskehalse, og at det er let at komme 
frem til de helt store trafikknudepunkter som 
Københavns Lufthavn. 

Fælles trafikoplæg fra kommunerne og 
Region Sjælland
Det første fælles trafikoplæg kom i 2007, og 
var et indspil til den daværende Infrastruktur-
kommission. Efterfølgende er kommet flere 
fælles oplæg. 
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menteret blandt andet via Togfonden. Dette 
forventes blandt andet at skulle ske via super-
lyntog med et mindre antal stop. Det er ikke 
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at superlyntoget også får et stop i Region Sjæl-
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på et stop i Ringsted, hvor superlyntogsforbin-
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lige del af regionen. 

FEMERN BÆLT forbindelsens kommende 
banebetjening er ikke fastlagt. Den kunne in-
deholde en meget hurtig forbindelse med få 
stop mellem København og Hamborg svaren-
de til superlyntoget. Sker dette, er det også her 
vigtigt, at toget får et eller flere stop i Region 
Sjælland. Region Sjælland og kommunerne 
peger på stop i Næstved, Vordingborg og/eller 
Nykøbing Falster, hvorved mange i den sydlige 
del af regionen også vil få glæde af den hurti-
ge forbindelse både mod København og mod 
Hamborg. Et stop i Ringsted vil ligeledes kun-
ne være relevant, hvorved det vestlige Sjælland 
også bindes op på en hurtig forbindelse.

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE forven-
tes at bestå af en motorvej og en højhastig-
hedsjernbane som forbinder København og 
Århus. I de kommende år etableres Timemo-
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Kalundborg-Slagelse motor/motortrafikvej Ingen status
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Kalundborg – Holbæk motorvej Finansiering mangler til etape 3 Regstrup - Kalundborg

Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem
Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel

Ingen status

Sjælland mellem broerne
Det internationale perspektiv for regionen. 
Sjælland udgør et naturligt internationalt og 
nationalt knudepunkt. Øresundsforbindel-
sen har vist sin betydning som grundlag for 
ny vækst og udvikling i Øresundsområdet. Fe-
mern Bælt forbindelsen kan få en lignende be-
tydning for vækst og udvikling i ØstDanmark.

Den Sjællandske Tværforbindelse
En opgradering af vejforbindelsen mellem Ka-
lundborg, Slagelse, Næstved til Sydmotorvejen 
er en fremtidssikring af udviklingsmulighe-
der langs vejen. Forbindelsen udgør et trafikalt 
hængsel til »det store H« og kan forbinde Sto-
rebæltsbroen med Femern Bælt-forbindelsen.

Vejprojekter
En række meget vigtige vejprojekter mangler 
stadig at blive implementeret fuldt ud.

Tre korridorer og en 
tværforbindelse

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen fremSjælland baner vejen frem

Med nye store infrastrukturinvesteringer og 
meget hurtigere togforbindelser i STRING-
korridoren mellem Hamborg og Skåne bliver 
Danmark knyttet tættere sammen, og adgan-
gen til andre storbyer som Oslo og Stockholm 
bliver anderledes tilgængelig. Det er imidlertid 
afgørende, at den overordnede regionale infra-
struktur udvikles i samspil med de nationale 
og internationale forbedringer. Ellers fungerer 
det ikke.

Grøn transport skal medvirke til at 
skabe grøn vækst
Det skal sikres, at infrastrukturen i regionen 
og mod København giver de bedst mulige vil-
kår for borgernes anvendelse af den kollektive 
trafik. Det drejer sig også om sammenhængen 
mellem vej- og jernbaneinfrastruktur, herun-
der adgangen til stationer mm. Samtidig skal 
det sikres, at standarden i den skinnebårne 
kollektive trafik er moderne og effektiv. Infra-
struktur og logistiske knudepunkter (termina-
ler for gods mm) i regionen skal understøtte 
muligheden for at flytte gods fra lastbil til 
tog. Grønne transportteknologier og drivmid-
ler samt en effektiv udnyttelse af transportsy-
stemerne skal fremmes og vilkårene for grøn 
transport skal udvikles – både for person- og 
godstransport.

dellen for jernbaneforbindelsen fra Sjælland 
via Fyn til Jylland, ligesom motorvejsforbin-
delserne visse steder forbedres. Men selv i 
forhold til disse forbedringer vil en Kattegat-
forbindelse nedbringe rejsetiden mellem Sjæl-
land og Midt- og Nordjylland markant og øge 
kapaciteten på trafiknettet mellem Øst- og 
Vestdanmark. En fast Kattegatforbindelse vil 
kunne skabe et helt nyt Danmarksbillede.

Når en fast Kattegat-forbindelse etableres: 
•  Kattegat-forbindelsen skal være en kombine-

ret vej og jernbaneforbindelse bestående af 
motorvej og højhastighedsbane.

•  Direkte motorvejstilslutning mellem Kat-
tegat-forbindelsen og den sjællandske 
tværforbindelse

•  Direkte tilslutning mellem Kattegat-forbin-
delsen og Skovvejen (rute 23 som motor-
vej) samt Nordvestbanen, som begge ligger i 
Nordvestkorridoren.

•  Jernbanen mellem Kattegat-forbindelsen og 
København skal have standsningssteder ved 
de større byer i Nordvestkorridoren i Region 
Sjælland.
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rebæltsbroen med Femern Bælt-forbindelsen.

Vejprojekter
En række meget vigtige vejprojekter mangler 
stadig at blive implementeret fuldt ud.

Tre korridorer og en 
tværforbindelse

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen fremSjælland baner vejen frem

Med nye store infrastrukturinvesteringer og 
meget hurtigere togforbindelser i STRING-
korridoren mellem Hamborg og Skåne bliver 
Danmark knyttet tættere sammen, og adgan-
gen til andre storbyer som Oslo og Stockholm 
bliver anderledes tilgængelig. Det er imidlertid 
afgørende, at den overordnede regionale infra-
struktur udvikles i samspil med de nationale 
og internationale forbedringer. Ellers fungerer 
det ikke.

Grøn transport skal medvirke til at 
skabe grøn vækst
Det skal sikres, at infrastrukturen i regionen 
og mod København giver de bedst mulige vil-
kår for borgernes anvendelse af den kollektive 
trafik. Det drejer sig også om sammenhængen 
mellem vej- og jernbaneinfrastruktur, herun-
der adgangen til stationer mm. Samtidig skal 
det sikres, at standarden i den skinnebårne 
kollektive trafik er moderne og effektiv. Infra-
struktur og logistiske knudepunkter (termina-
ler for gods mm) i regionen skal understøtte 
muligheden for at flytte gods fra lastbil til 
tog. Grønne transportteknologier og drivmid-
ler samt en effektiv udnyttelse af transportsy-
stemerne skal fremmes og vilkårene for grøn 
transport skal udvikles – både for person- og 
godstransport.

dellen for jernbaneforbindelsen fra Sjælland 
via Fyn til Jylland, ligesom motorvejsforbin-
delserne visse steder forbedres. Men selv i 
forhold til disse forbedringer vil en Kattegat-
forbindelse nedbringe rejsetiden mellem Sjæl-
land og Midt- og Nordjylland markant og øge 
kapaciteten på trafiknettet mellem Øst- og 
Vestdanmark. En fast Kattegatforbindelse vil 
kunne skabe et helt nyt Danmarksbillede.

Når en fast Kattegat-forbindelse etableres: 
•  Kattegat-forbindelsen skal være en kombine-

ret vej og jernbaneforbindelse bestående af 
motorvej og højhastighedsbane.

•  Direkte motorvejstilslutning mellem Kat-
tegat-forbindelsen og den sjællandske 
tværforbindelse

•  Direkte tilslutning mellem Kattegat-forbin-
delsen og Skovvejen (rute 23 som motor-
vej) samt Nordvestbanen, som begge ligger i 
Nordvestkorridoren.

•  Jernbanen mellem Kattegat-forbindelsen og 
København skal have standsningssteder ved 
de større byer i Nordvestkorridoren i Region 
Sjælland.
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Det vil vi!

Jens Stenbæk
Region Sjælland

Trafikudspillet er udarbejdet af KKU Sjælland.
KKU Sjælland omfatter Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster.

Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. 

Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-
vestlig trafik møder nord-sydgående trafikstrømme. Det har medført at Sjællands 
infrastruktur har nogle af landets mest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, 
regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen. 

Med »Sjælland baner vejen frem« påpeger region og kommuner i Region Sjælland 
udfordringerne i trafikken og anviser løsningerne, når nye store vej- og jernbaneanlæg 
skal realiseres.

November 2015

Lokale og regionale trafikale hængsler 
til de 3 store trafikkorridorer på 
Sjælland
Det er væsentligt, at der er fokus på de lo-
kale og regionale trafikale hængsler til de 3 
store trafikkorridorer på Sjælland. Det gæl-
der både i forhold til den eksisterende og i 
forhold til den fremtidige infrastruktur -  og 
det gælder for både vej og bane. Kun gen-
nem at få etableret gode opkoblinger får man 
udnyttet de store infrastrukturanlæg fuldt 
ud og får udbredt fordelene ved anlæggene 
til hele Sjælland. Samtidigt er det et vigtigt 
led i de fælles bestræbelser på at skabe en 
konkurrencedygtig storbyregion – Greater 
Copenhagen – at mobilisere alle Sjællands 
muligheder og potentialer. Den Sjællandske 
Tværforbindelse er et godt eksempel.

På vejsiden er det f.eks. forbindelsesveje med 
gode tilkoblinger til det nuværende og kom-
mende motorvejssystem på Sjælland.

På banesiden er det f.eks. godsterminaler og 
stationer med adgang til en god banebetje-
ning. Det kunne også være samdrift mellem 
de statslige og regionale baner med bane-
overskridende trafikbetjening. Tilgængelig-
heden til stationerne er også vigtig blandt 
andet gennem Parker & Rejs faciliteter for 
biler og cykler.

Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster

KKU Sjælland vil i 
realiseringen af »Sjælland 
baner vejen frem« især 
have sit fokus på: 

•  Etablering af den 
sammenhængende 
Sjællandske 
Tværforbindelse

•  Færdiggørelse 
af motorvejen til 
Kalundborg (rute 23)

•  Nedbringelse af 
rejsetiden mod 
København, byens 
omegn og Københavns 
Lufthavn

•  Udvikling af Femern Bælt 
korridoren

•  Etablering af en fast 
forbindelse over 
Kattegat

•  Stop i Region Sjælland 
på superlyntogsforbin-
delserne (øst-vest) og 
en eventuel hurtig for-
bindelse over Femern 
Bælt (nord-syd)

Et trafikudspil fra Region Sjælland 
samt kommunerne på Sjælland, 
Lolland og Falster
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Region Sjælland og kommunerne i regionen inviterer til konference 
om de fremtidige muligheder og udfordringer på det trafikale område i regionen.
Fredag d. 12. februar 2016 kl. 10 – 14 på Sørup Herregaard

Fremtidens trafikale infrastruktur  
og kollektive trafik i Region Sjælland

PROGRAM

Kollektiv trafik i Region Sjælland – hvordan 
får vi sammen mest ud af begrænsede midler

Velkommen - Jens Stenbæk, Regionsrådsformand

Den kollektive trafik i Region Sjælland 
- Peter Jacobsen, Udvalgsformand Region Sjælland

Fremtidens transportbehov  
i Region Sjælland - Niels Buus Kristensen, 
Institutdirektør DTU Transport

Kollektiv trafik i en Sjællandsk kommune  
- Oplægsholder følger

Den kollektive trafik i Region Sjælland, 
perspektiver fra DSB - Flemming Jensen, 
administrerende direktør, DSB

Den kollektive trafik i Region Sjælland set fra 
Folketinget - Lennart Damsbo-Andersen (S), 
formand for transportudvalget

Åben paneldebat 

Frokost 

Fremtidens trafikale infrastruktur  
i Region Sjælland

Sjælland baner vejen frem, det fælles 
trafikindspil fra kommunerne og regionen  
- Niels Hørup, formand KKR Sjælland

Infrastrukturens betydning for 
erhvervsudviklingen i Region Sjælland 
eksemplificeret ved den Sjællandske 
Tværforbindelse - Bent Rasmussen, Havnedirektør 
Kalundborg havn og medlem af komiteen for Den 
Sjællandske Tværforbindelse

Storstrømsbroen og dens betydning for den 
interne mobilitet og tilgængelighed i Region 
Sjælland - Oplægsholder følger

Oplæg til åben paneldebat

Fremtidens trafikale infrastruktur i Region 
Sjælland incl. den faste Femern Bælt forbindelse  
- Oplægsholdere (landspolitikere) følger

Refleksioner over dagens oplæg - Niels Buus 
Kristensen, Institutdirektør DTU Transport

Åben paneldebat 

Praktisk information

Niels Buus Kristensen, Institutdirektør DTU 
Transportør, facilitator under konferencen

Tilmelding til konferencen kan ske til 
Sacha H. Blume-Jensen  
på mail shbl@regionsjaelland.dk  
eller telefon 57 87 57 50  
inden 5. februar 

Du finder Sørup Herregaard på adressen 
Sørupvej 26, 4100 Ringsted
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Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro 

 

Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune etablerer et samarbejde om at varetage de 

to kommuners interesser i forhold til det kommende byggeri af den nye Storstrømsbro. 

Kommunerne har aftalt, at rollen som kontaktkommune og ”point of one contact” varetages af 

Vordingborg Kommune – understøttet af Guldborgsund Kommune i regi af Femern Agency. 

Dette notat beskriver baggrund for, organisering af og opgaver for partnerskabet mellem de to 

kommuner i forhold til Storstrømsbroen. 

 

Regeringen har vedtaget en lang række anlægsinvesteringer i Danmark. Som en del af dette er der massive 

infrastrukturprojekter spredt over Sjælland og Lolland Falster. De vigtigste er den faste forbindelse over 

Femern Bælt, Storstrømsbroen, statsfængslet i Nr. Alslev, sygehuse i Slagelse og Køge samt diverse 

motorvejs- og jernbane udbygninger. 

De mange store bygge - og anlægsprojekter stiller store krav til en målrettet og sammenhængende indsats i 

kommunerne. Dette gælder i særlig grad på beskæftigelsesområdet for at sikre at virksomhederne får den 

nødvendige danske arbejdskraft. Derudover er der et stort ønske om, at anlægsprojekterne generelt vil 

medvirke til at skabe vækst og varige arbejdspladser i regionen. 

Der vil også være et meget stort fokus på at kunne opkvalificere og understøtte lokale virksomheder, der 

ønsker at byde ind med delopgaver og underleverancer i de store anlægsopgaver. 

Det særlige fokus på beskæftigelses- og uddannelsesområdet er aktualiseret af, at det sydlige Østdanmark 

har en stor andel af ledige med en meget kort ellen ingen uddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløb 

og opkvalificering både vil være en nødvendighed, og en god mulighed for vore borgere og virksomheder. 

Det forventes at infrastrukturprojekterne alene på sjælland vil få en direkte beskæftigelseseffekt på 50.000 

mandeår over en 10-årig periode.  Dertil kommer afledte effekter i form af øget handel, turisme og 

bosætning. 

Dette understreger nødvendigheden af, at opgaven med at rekruttere og uddanne arbejdskraft ikke kan 

løftes af den enkelte kommune. Det kræver et tæt og formaliseret samarbejde på tværs af kommunerne og 

mellem kommunerne og de statslige/regionale myndigheder. Det kræver ligeledes et tæt samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter samt de lokale uddannelsesinstitutioner. 

For at få den optimale effekt – erhvervs- , beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt – er det afgørende, at de 

kommuner der er værter for projekterne bliver i stand til at sikre den tværgående koordination af de 

relevante forvaltningsområder. Kommunerne skal sikre en indgang, med en hurtig og smidig service over 

for de virksomheder og entreprenører, der får opgaver i forbindelse med projekterne. 
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 Alle anlægsopgaverne skal udføres nogenlunde sideløbende tidsmæssigt. Dette giver i sig selv en række 

udfordringer i form af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, antallet af danske og ikke mindst lokale 

virksomheder som kan magte at deltage i konkurrencen om opgaverne, uddannelseskapacitet og 

servicekapacitet i forhold til at servicere de meget store byggepladser. 

Storstrømsbroen er et led i de mange store anlægsinvesteringer regeringen har vedtaget, og dette byggeri 

er tidsmæssigt sammenfaldende med en lang række andre meget store anlægsopgaver.  

Den største byggeplads er Femern Bælt. Her anslås det, at der vil være mere end 2.500, der er ansat på det 

primære projekt i op til 7 år. Storstrømsbroen er et langt mindre projekt, men i sig selv stort nok. Her anslås 

der at være mellem 500 og 700 ansat på det primære projekt – afhængig af projektperiodens længde. 

Den nye Storstrømsbro skaber muligheder for kommunerne 

Den nye Storstrømsbro skal efter den aktuelle tidsplan bygges fra 2016/17 til 2021. Muligvis udskydes  

færdiggørelsestidspunktet til 2024 for at sikre tidsmæssig sammenhæng med færdiggørelse af den faste 

forbindelse over Femern Bælt. 

Den store anlægsopgave, som Storstrømsbroen er, giver kommunerne på hver side af Storstrømmen rigtig 

mange nye muligheder. Så stor en anlægsopgave giver både handel, arbejde, uddannelse og know-how 

lokalt. Broen kan også få en afledt positiv betydning for turismen og for bosætningen. Det gælder ikke kun i 

de år projektet står på. Hvis mulighederne anvendes rigtigt, kan den blive en løftestang for varig vækst i 

kommunerne. 

En primær udfordring er at ruste de lokale virksomheder og den lokale arbejdskraft til at kunne få del i de 

opgaver, der følger med anlægsprojektet. Broen skal bane vej for lokal vækst i erhvervslivet. 

Medarbejderne på de primære opgaver vil langt overvejende være erfarne specialarbejdere og faglærte 

med kompetencer indenfor betonarbejde primært, men byggefagene generelt. Derudover vil der være en 

del job som arbejdsledere, særlige sagkyndige, ingeniører og arkitekter m.m. 

Ud over de ansatte på de primære projekter, vil der være en lang række ansatte, der skal servicere 

byggepladserne. Der er tale om transport, vagter, rengøring, bespisning, overnatninger, og en betydelig 

effekt på den lokale detailhandel – og det lokale boligmarked. 

Endelig må man imødese, at der vil være en del lokale ”håndgangne” mænd og kvinder, der vil søge arbejde 

på broen (og på Femern Bælt). Dette vil efterlade ledige stillinger hos lokale håndværkere og virksomheder, 

som vil skabe åbninger for nogle af de ledige borgere i kommunerne.  

Ud over de opgaver, der knyttet til erhverv og beskæftigelse, er der en række serviceopgaver i det 

offentlige, der skal udføres i f.eks. borgerservice, jobcentre, uddannelsesaktører, skat, Arbejdstilsynet, 

miljø- og planmyndigheder m.m. 
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Kommunernes koordineringsrolle i forbindelse med anlægsprojekterne 

Der foregår ingen statslig koordination af kommunernes rolle i anlægsprojekterne. Det er op til den enkelte 

kommune, hvorledes kommunen vil forberede sig på og håndtere denne store opgave. Og det er op til de 

enkelte kommuner at etablere eventuelle partnerskaber omkring opgaverne. 

Der er ingen tvivl om, at de kommuner, der er værter for de store anlægsopgaver, vil få en lang række 

opgaver – både som myndighed og som serviceorgan for de store entreprenører og byggepladser og de 

mange ansatte, der er på byggepladserne. 

I mange af projekterne er placering af koordineringsopgaven i høj grad givet – Slagelse Sygehus i Slagelse 

Kommune, Femern med Femern Agency i Lolland Kommune (sammen med Guldborgsund Kommune), 

fængslet i Nr. Alslev i Guldborgsund Kommune, Køge Sygehus i Køge Kommune. De opgaver der er placeret 

i én kommune, giver et naturligt hovedansvar til denne værtskommune.  

Storstrømsbroen er dog anderledes. Denne byggeopgave er placeret i de to kommuner, Vordingborg og 

Guldborgsund, som broen forbinder geografisk.  

Det er derfor nødvendigt, at de to kommuner etablerer et partnerskab og et samarbejde om, hvordan 

kommunerne i fællesskab vil løse opgaverne. Herunder hvordan de to kommuner fordeler rollen som 

kontaktkommune, så entreprenører og andre ikke skal kontakte to forskellige kommuner i alle spørgsmål. 

Anlægsopgaven knyttet til Storstrømsbroen forventes at starte ved årsskiftet 2016-17, og den endelige 

udpegning af entreprenør sker allerede i foråret 2016. Derfor er det afgørende nødvendigt at forberede 

værtskabet for den nye Storstrømsbro allerede nu. - Også selv om der ikke er en central eller regional 

koordination eller udpegning af værtskabsroller. 

Derfor har de to kommuner – Vordingborg og Guldborgsund – aftalt at indgå i et samarbejde om opgaven 

og etablere et partnerskab, som skal varetage ansvaret for at etablere og understøtte én indgang og 

koordinere indsatsen inden for 5 indsatsområder: 

1. Erhvervsudvikling 

2. Beskæftigelse 

3. Uddannelse 

4. Serviceopgaver 

5. Myndighedsopgaver – planlægning, miljø, byggetilladelse 
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Organisering af partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Guldborgsund 

Kommune om Storstrømsbroen 

Ansvar for koordination og interessevaretagelse påhviler Vordingborg Kommune understøttet af 

Guldborgsund Kommune i regi af Femern Agency. 

Der nedsættes en tværkommunal styregruppe mellem de to kommuner, som skal sikre, at der 

tilrettelægges en én-indgangs betjening varetaget af Vordingborg Kommune i relation til Storstrømsbroen 

(”point of one contact”). Gennem Guldborgsund Kommune sikres, at styregruppen i planlægningen og 

Vordingborg Kommune i det udførende plan på relevante områder i arbejdet kan trække på erfaringer fra 

Femern Agency. 

Formål: 

Styregruppen har til opgave: 

 Udmøntning af partnerskab/aftale mellem Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune – 

herunder kortlægning af de to kommuners behov for tilpasning af sin organisation til varetagelse af 

opgaverne i relation til den nye bro 

 Beskrivelse af Vordingborg Kommunes opgave som ”point of one contact” over for entreprenører 

og andre aktører på Storstrømsbroen – evt. aftale med andre kommuner herom gennem KKR 

 Første kontakt til de fem konsortier, der bliver prækvalificeret til at byde på opgaven 

 Igangsætte og koordinere initiativer/projekter inden for 5 indsatsområder, hvor kommunerne har 

primære interesser (erhvervsudvikling, beskæftigelse, uddannelse, serviceopgaver, miljø- og 

planlægningsopgaver) 

Vordingborg Kommune varetager sekretariatsopgaverne for styregruppen. 

Sammensætning: 

Styregruppen har følgende sammensætning: 

 Kommunaldirektører for Vordingborg og Guldborgsund kommuner (førstnævnte er formand) 

 Relevante direktører/chefer fra de to kommuner – herunder ansvarlige chefer for 

beskæftigelsesområdet 

 Direktør for Vordingborg Erhverv og Business L-F  

Styregruppen kan etablere arbejdsgrupper efter behov. 

Tidshorisont og reference: 

Partnerskabsaftalen mellem Vordingborg og Guldborgsund kommuner færdiggøres og godkendes politisk i 

de to kommuner inden udgangen af oktober 2015. 

Kontakt til prækvalificerede konsortier i løbet af 2. halvår 2015.  
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Kortlægning af behov for styrkelse af kommunernes kommunikation på hjemmesiden i relation til 

virksomhederne. 

Styregruppen fastlægger selv tidsplan for videre forløb. Styregruppen opretholdes i hele anlægsperioden 

frem til 2021 (eller senere, hvis anlægsperiode forlænges som følge af forlængelse af anlægsperioden for 

den faste forbindelse over Femern Bælt). 

Styregruppen skal sikre samarbejde og koordinering med relevante regionale myndigheder og 

organisationer – Væksthus Sjælland, Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR m.v. 

Styregruppen refererer til relevante politiske fagudvalg/økonomiudvalg i de to kommuner samt til 

kommunaldirektørkredsen i K17. 
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Områder af primær interesse for kommunerne i lokalområdet i forbindelse med ny 

Storstrømsbro 

Der kan peges på 5 hovedområder, hvor anlægsopgaverne knyttet til Storstrømsbroen eller afledt heraf, 

har en primær interesse for kommunerne i lokalområdet: 

1. Erhvervsudvikling 

 Samarbejde med hovedentreprenør og underleverandører 

 Kvalificere lokale virksomheder til opgaver 

 Etablere godt værtskab for gæstevirksomheder 

 Havneudvikling og -kapacitet 

Partnerskabet skal sikre en god kontakt til og et godt samarbejde med de virksomheder, som får opgaver 

som hovedentreprenør eller underleverandør på anlægsprojektet – herunder en hurtig indledende kontakt 

til de fem konsortier, der medio 2015 prækvalificeres til at byde ind på opgaven. 

Herunder skal kommunerne sikre etablering af et godt værtskab for de gæstevirksomheder, der kommer til 

området i forbindelse med opgaver på anlægsprojektet – gerne med den bagtanke, at nogle af disse 

virksomheder får interesse i at opretholde aktiviteter i kommunerne. 

Kommunerne skal gennem deres erhvervsservice medvirke til at kvalificere lokale virksomheder til at 

deltage i konkurrencen om opgaverne – enten som underleverandører på dele af anlægsopgaverne eller 

som leverandør af nogle af de serviceydelser, der bliver knyttet hertil. 

Ansvar for koordinering: 

 Vordingborg Erhverv og Business LF 

2. Beskæftigelse 

 Hjælp til rekruttering – herunder udnyttelse mulighed for tværkommunal rekruttering 

 Job til ledige på anlægsprojektet 

 Job til ledige ved serviceopgaver 

 Job til ledige i jobåbninger 

 Tværgående formidling 

Partnerskabet skal efter behov bistå entreprenører med rekruttering af arbejdskraft. Rekrutteringsbistand 

sker gennem jobcentrenes almindelige rekrutteringsservice over for virksomheder – herunder jobopslag på 

jobnet.dk. Partnerskabet vil gennem jobcentrenes tværgående samarbejde – Jobservice Danmark – sikre, at 

rekrutteringsservice er koordineret på tværs af beskæftigelsessystemet i hele landet. 
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Partnerskabet skal sikre, at der gennem samarbejdet med entreprenørerne sikres, at job på 

anlægsprojektet gøres synlige for ledige i såvel de to kommuner som de øvrige kommuner med erfaring og 

kompetencer til at indgå i disse job. 

Partnerskabet skal sikre, at der etableres kontakt til de virksomheder, der får serviceopgaver i forbindelse 

med anlægsprojektet, så jobmuligheder i disse virksomheder gøres synlige for ledige. 

Partnerskabet skal koordinere samarbejdet på tværs mellem jobcentrene om rekruttering og formidling af 

ledige jobsøgende til anlægsprojektet og serviceopgaverne. 

Kommunerne skal medvirke til, at ledige fra egne kommuner får mulighed for at deltage i kortere 

opkvalificeringsforløb og efteruddannelse, hvis en sådan opkvalificering kan give mulighed for job ved 

anlægsprojektet eller i serviceopgaver. Partnerskabet skal i samarbejde med andre kommuner medvirke til, 

at ledige fra disse kommuner får samme muligheder. 

Kommunerne skal gennem den almindelige virksomhedskontakt med lokale virksomheder være 

opmærksom på jobåbninger i disse virksomheder som følge af, at erfarne medarbejdere har søgt job i 

forbindelse med Storstrømsbroen, Femern eller et af de øvrige store anlægsprojekter. Kommunerne skal 

indgå i dialog med sådanne virksomheder om muligheden for, at denne jobåbning fyldes ud med en ledige 

– gerne efter en nødvendig opkvalificering. 

Ansvar for koordinering: 

 Afdeling for Borger og Arbejdsmarked i Vordingborg Kommune og Center for Arbejdsmarked i 

Guldborgsund Kommune 

3. Uddannelse 

 Opkvalificering og efteruddannelse af beskæftigede ved projekt 

 Opkvalificering af ledige i forhold til beskæftigelsesmulighederne 

 Øge lokal uddannelseskapacitet 

 Praktikpladser, voksenlærlinge, jobrotation 

 Sammenhæng til de regionale uddannelsespakker udviklet i forbindelse med Femern-projektet 

Kommunerne skal gennem et tæt samarbejde med relevante erhvervsskoler medvirke til, at der stilles 

rådgivning til rådighed for (specielt) udenlandske entreprenører om efteruddannelsesmuligheder generelt 

og specielt det danske AMU-system. I forlængelse heraf skal skolerne sikre, at der er kapacitet til at 

gennemføre uddannelserne inden for fx certificering, arbejdsmiljø og sikkerhed, kulturel forståelse og 

samarbejde, akkreditering af udenlandske kurser. 

Det skal sikres, at der er kapacitet til at give ledige den opkvalificering, der er nødvendig for at få/varetage 

job ved anlægsprojektet og de afledte serviceopgaver. Uddannelsesinstitutionerne har i forbindelse med 

samarbejdet om forberedelsen til Femernprojektet udviklet en række regionale uddannelsespakker, som 

skal medvirke til at opkvalificere den ledige arbejdskraft til at udføre arbejde i forhold til dette projekt. Det 

vil være naturligt, at indsatsen i forhold til Storstrømsbroen tager udgangspunkt heri. 
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Kommunerne skal tilstræbe, at de ekstraordinære uddannelsesopgaver i relation til Storstrømsbroen 

medvirker til at øge det lokale udbud af uddannelsesmuligheder – både erhvervsuddannelse og 

efteruddannelse.  

I forbindelse med uddannelse af beskæftigede på anlægsprojektet og serviceopgaverne skal partnerskabet 

indgå i dialog med virksomhederne om mulighederne for, at denne uddannelse kan etableres som 

jobrotation, hvor ledige som vikarer erstatter de beskæftigede medarbejdere, der deltager i 

efteruddannelse. 

Partnerskabet skal i tæt samarbejde med erhvervsskolerne indgå i dialog med virksomheder med opgaver 

på projektet, så det sikres, at der etableres det optimale antal praktikpladser, pladser til voksenlærlinge 

m.v.  

Ansvar for koordinering: 

 Afdeling for Borger og Arbejdsmarked/ Center for Arbejdsmarked i de to kommuner (i tæt 

samarbejde med relevante erhvervsskoler) 

4. Serviceopgaver 

 Generel rådgivning om danske arbejdsmarkedsforhold 

 Borgerserviceopgaver – bl.a. over for udenlandske medarbejdere 

 Samarbejde med andre myndigheder 

 Overnatningskapacitet 

 Øvrige serviceopgaver 

Partnerskabet skal være i stand til at tilbyde udenlandske entreprenører en generel rådgivning om danske 

forhold – herunder uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold. Partnerskabet skal sikre, at der er etableret et 

kontaktnet til arbejdsmarkedets parter, som kan varetage den konkrete rådgivning om danske løn- og 

overenskomstforhold. 

Partnerskabet skal sikre, at der er kapacitet til at varetage borgerserviceopgaverne for en lang række 

medarbejdere ved anlægsprojektet, som i en midlertidig periode får arbejdsplads og ophold i kommunen. 

En del af disse medarbejdere vil være udenlandske medarbejdere. Det vil være opgaver i forbindelse med 

cpr/folkeregister, pas, kørekort m.v. 

Partnerskabet skal tage initiativ til et tæt samarbejde med de ikke-kommunale myndigheder, der har 

opgaver i forbindelse med projektet – Skat, Arbejdstilsyn, politi m.v. Her vil der i særlig grad blive trukket på 

erfaringer fra Femern Agency. 

Partnerskabet skal være i stand til at rådgive og bistå hovedentreprenør og underleverandører i forbindelse 

med opgaverne med at finde overnatningskapacitet til medbragte medarbejdere, diverse delegationer, som 

besøger anlægsprojektet, m.v.. 

Partnerskabet skal være i stand til at rådgive og bistå hovedentreprenør og underleverandører i forbindelse 

med at finde løsning på opgaver i forbindelse med en midlertidig skurby for projektets medarbejdere – 

vagter, rengøring, bespisning m.v. 
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Ansvar for koordinering: 

 Afdeling for Borger og Arbejdsmarked/Center for Arbejdsmarked/Borger og Branding i de to 

kommuner (i tæt samarbejde med andre kommunale afdelinger) 

5. Myndighedsopgaver – planlægning, miljø, byggetilladelse 

 Skurby – byggetilladelse, spildevand, forsyning m.v. 

 Miljø- og byggetilladelser i øvrigt 

 Adgangs- og transportveje, forsyningsveje m.v. 

Kommunerne skal sikre, at der er kapacitet til at varetage en lang række myndighedsopgaver i forbindelse 

med planlægning, miljø og byggetilladelser.  

Der er en selvstændig opgave i forhold til at planlægge og etablere adgangs- og transportveje, 

forsyningsveje (fx el) m.v. 

Kommunerne har en interesse i, at mest muligt at den midlertidige infrastruktur, der skal stilles til rådighed 

for anlægsprojektet, efterfølgende kan anvendes som en varig udbygning af den kommunale infrastruktur. 

Ansvar for koordinering: 

 Afdelingerne for Land og miljø samt Plan og byg/Miljø og Plan 

 

 

Godkendt den 13. november 2015 i kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune 

Godkendt den 26. november 2015 i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune 
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