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

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

Temaer i 2020
Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står 
højt på den kommunale og den nationale dagsorden. 
På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak-
tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og 
forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op-
lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til 

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

Oplagte emner for møderne i 2020 vil bl.a. være produ-
centansvar, den nationale affaldsplan og cirkulær øko-
nomi, byggeaffald og affaldstilsyn. De endelige temaer 
udvælges i dialog med medlemmerne af netværket. 

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 6. februar
 • Andet møde afholdes den 14. maj
 • Tredje møde afholdes den 22. oktober

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

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/KL-affaldsnetvaerk2020

https://tilmeld.kl.dk/KL-affaldsnetvaerk2020
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KOMMUNERNES 
NETVÆRK OM  
DEN ALMENE  
BOLIGSEKTOR
Kommunernes netværk om den almene boligsektor er 
et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale 
medarbejdere og mellemledere, der beskæftiger sig 
med den almene boligsektor. Netværket er for medar-
bejdere, der arbejder med de almene boligområders 
fysiske udvikling, nybyggeri og drift og tilsyn.  

Opgaven med den almene boligsektor går på tværs af 
forvaltninger og fagområder i kommunerne. I netværket 
kigger vi helhedsorienteret på opgaven og behandler 
både emner om strategisk byudvikling, nybyggeri, social 
balance, såvel som drift, effektivisering og datatekniske 
løsninger som monitorering af bosætning.  
 
Med netværket etableres fokus på sammenhængen 
mellem den almene boligsektor og løsning af kom-
munale kerneopgaver på velfærdsområdet i forhold til 
boligforsyning, udlejning og anvisning af boliger samt 
tilpasning af boligmassen til både unge og ældre. 

Netværket er et samarbejde mellem KL’s kontor for Tek-
nik og Miljø og Center for Vækst og Beskæftigelse.

OBS. Der blev med Folketingets parallelsamfundsaftale 
i 2018 indført en række nye regler og bestemmelser, der 
gælder i og omkring udsatte områder på regeringens 
ghettoliste. Arbejdet med udvikling af udsatte boligom-

råder adresseres fra 2020 i et særskilt netværk:  
https://tilmeld.kl.dk/knub2020/om-netvaerket.html

Temaer i 2020
På første møde ser vi nærmere på behovet for boliger 
til ældre i fremtiden, herunder hvilke boformer der er 
efterspørgsel på. På andet møde afsøger vi på mulig-
hederne for at sikre billige boliger til udsatte. Hvilke 
muligheder er der i eksisterende byggeri og i nybyggeri? 
Temaet for tredje møde bliver fastsat senere med aktuel 
relevans på baggrund af ny lovgivning og problemstillin-
ger rejst i netværket.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 29. april
 • Andet møde afholdes den 2. september
 • Tredje møde afholdes den 25. november

Kontakt
Troels Øhlenschlæger Graversen, 
Tlf. 3370 3683, trgr@kl.dk

Ulla Schärfe 
Tlf. 3370 3286, ulsc@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/knab2020

https://tilmeld.kl.dk/knub2020/om-netvaerket.html
https://tilmeld.kl.dk/knab2020
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KOMMUNERNES 
EJENDOMS- 
NETVÆRK
Kommunernes Ejendomsnetværk er skabt som et 
forum for vidensdeling og inspiration for de kommu-
nale ledere med ansvar for den strategiske ejendomsad-
ministration.
 
Der er i de sidste par år kommet stigende opmærksom-
hed på, hvordan den kommunale ejendomsadmini-
stration kan understøtte kommunernes kerneopgaver. 
Erfaringerne peger på behovet for, at kommunerne 
etablerer et strategisk fokus på ejendomsadministratio-
nens formål som en grundlæggende forudsætning for 
at kunne forløse potentialet i kommunernes bygnings-
masse. Kommunernes Ejendomsnetværk vil derfor 
beskæftige sig med alle de aspekter, der har betydning 
for kommunernes arbejde med at etablere en strategisk 
tilgang til sammenhængen mellem administrationen af 
de kommunale ejendomme og kerneopgaverne i den 
kommunale velfærd.

Temaer i 2020
Vi vil i netværket beskæftige os med de emner, der lig-
ger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal 
ejendomsadministration. 

I 2020 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på 
den kommunale ejendomsadministration, både lokalt 
og nationalt. Et omdrejningspunkt for netværket vil 

også være de forudsætninger der skal være tilstede for 
at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige 
sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s 
nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på 
brugerinddragelse, strategisk ledelse, space manage-
ment, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier 
og meget mere.
 
Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dyna-
mik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktivi-
teterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at 
medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til videns-
deling på tværs.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 6. februar
 • Andet møde afholdes den 28. maj
 • Tredje møde afholdes den 29. oktober

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

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/ejendom2020 

https://tilmeld.kl.dk/ejendom2020


KOMMUNERNES NETVÆRK 2020
TEKNIK OG MILJØ

KO
M

M
U

N
ER

N
ES

 N
ET

VÆ
RK KOMMUNERNES 

ENERGINETVÆRK
KL’s Energinetværk holder dig opdateret om den ener-
gipolitiske dagsorden og nyheder på energiområdet. 
Netværket fremmer den fælles vidensdeling og bidra-
ger til inspiration mellem medlemmerne af netværket. 
Sammen bliver vi klogere på sammenhængen mellem 
de kommunale myndighedsopgaver og den landspoli-
tiske dagsorden. Herudover er der god mulighed for at 
hjælpe og inspirere hinanden med konkrete eksempler 
fra de opgaver, du møder i din kommunale dagligdag. 
Når du deltager i netværket bidrager og styrker du også 
KL’s interessevaretagelse for kommunerne på energi-
området.

Udbyttet og værdien af netværket vil for alvor komme 
til udtryk gennem medlemmernes aktive deltagelse og 
input før, under og efter møderne.

Temaer i 2020
Energi står højt på regeringens dagsorden 2020. Det 
gælder f.eks. i forhold til implementering af energi-
aftalen fra 2018, men også i forhold til regeringens 
kommende klimahandlingsplan. KL er kommet med 
et CO2-reduktionsudspil i januar 2020. Sammen vil vi 
i netværket dykke ned i, hvordan både energiaftalen, 
klimahandlingsplanen og KL’s udspil vil påvirke kommu-
nernes energi indsatser samt samfundet i bred forstand. 
Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi 

vil sammen blive klogere på emner, der optager i dag-
ligdagen, fx geotermi, varmeplanlægning, energiledelse, 
energiregnskab samt smarte teknologier. Herudover 
vil vi også beskæftige os med nyt fra EU, herunder ”The 
European greendeal”.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 19. marts
 • Andet møde afholdes den 11. juni
 • Tredje møde afholdes den 29. oktober

Kontaktperson
Maja Clemmensen,
Tlf. 3370 3846, mcl@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/energinetvaerket2020

https://tilmeld.kl.dk/energinetvaerket2020
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INDUSTRINETVÆRK
Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder 
med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i 
dybden med kommunernes kontakt til borgere og det 
lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at 
vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og 
skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning ansø-
gere får større og større betydning. 

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

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

Temaer i 2020
Miljøstyrelsen kommer efter sigende med en ny vejled-
ning om VVM først i det nye år. Den vil vi dykke ned i og 
blive klogere på miljøvurderinger. Der er ligeledes an-
nonceret en affaldsbranchebekendtgørelse som, hvis/
når den kommer, også vil fylde meget i det nye år. Nye 

BAT-konklusioner og GDPR i forbindelse med miljøgod-
kendelser vil ligeledes blive vendt i 2020. Desuden vil 
støjhensyn i miljøgodkendelser og samtænkning med 
øvrig, fysisk planlægning være et tema. Endelig vil vi på 
netværkets møder skabe tid og rum til, at en evt. værts-
kommune har mulighed for at fortælle om deres fyr-
tårnsprojekter samt gode erfaringer med miljøgodken-
delser og tilsyn samt anvendelse af ny teknologi.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 3. marts
 • Andet møde afholdes den 3. juni
 • Tredje møde afholdes den 19. november

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

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/industrinetvaerket2020

https://tilmeld.kl.dk/industrinetvaerket2020
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KOMMUNERNES  
KLIMATILPASNINGS- 
NETVÆRK
Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder 
med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. 
Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for 
i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som 
kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

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

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

Temaer i 2020
Året bliver skelsættende for klimaindsatsen. Det kom-
mer i høj grad til at handle om CO2 reduktion, men 
vores netværk vil fortsat holde øjnene stift rette mod til-
pasning. Regeringen kommer med en klimalov, der skal 
følges op med handlingsplaner – også om tilpasning. 

KL kommer med et politisk udspil, som peger mod 
meget mere kommunalt arbejde med borgernes frivil-
lige indsats i fælles løsninger. Vores gæt er at der ikke 
kommer en fond, der kan dække udgifterne til klimatil-
pasning. 

Derfor skal borgerne aktiveres, hvis de vil redde deres 
værdier. Borgerinddragelse bliver stort. Omkring dette 
skal der ske en lang række lovgivningsmæssige tiltag 
om vandløb, grundvand, vandselskabernes rolle og 
meget andet. Det blive svært at vælge, men netværket 
vil gøre sit bedste – kom og vær med.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes d. 3. marts
 • Andet møde afholdes d. 18. juni
 • Tredje møde afholdes d. 12. november

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

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/kommunernes- 
klimatilpasningsnetvaerk2020

https://tilmeld.kl.dk/kommunernes-klimatilpasningsnetvaerk2020
https://tilmeld.kl.dk/kommunernes-klimatilpasningsnetvaerk2020
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KOMMUNERNES 
VAND- OG  
NATURNETVÆRK
Netværket er målrettet kommunale medarbejdere, der 
arbejder indenfor fagområderne vand og natur. Selvom 
lovgivningen på de to områder ikke altid lægger op til 
fælles løsninger, hænger de to områder tæt sammen – 
både fagligt og politisk. På netværksmøderne ser vi på de 
fælles interesser, der er i forvaltningen af vand og natur. 

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

I 2018 og igen i 2019 var der 67 kommuner med i net-
værket, og med et gennemsnitligt deltagerantal på over 
130 var der masser af inspiration at hente hos kollegaer 
fra hele landet.

Temaer i 2020 
Vi går ind i et travlt år – der kommer klimalove og -hand-
lingsplaner, og der skal arbejdes med vandplaner og 
jordfordeling. Vores vand og vores natur har en sjælden 
stor opmærksomhed i folketinget og i medierne, det re-
sulterer sikkert i mere arbejde i forvaltningen. 

Vandløb
På vandløbsområdet følger vi op på hvordan det skrider 
frem med udarbejdelsen af indsatsprogram for vandløb 

til VP3 samt arbejdet i vandråd. Slutspurten på vand-
løbsprojekterne i VP2 sætter ind, der er kun 2 år tilbage 
– hvordan kommer vi i mål? Og hvad er effekten af alle 
de gode projekter I går og laver i vandløbene? Det vil vi 
sætte fokus på i 2020.

Natur
Fra EU kommer der et stort udspil om biodiversitet, og 
samtidig er det udløbsåret for EU’s biodiversitetsmål-
sætning. Det kommer samtidig med, at der er lagt op 
til ændringer i de støtteordninger, der holder gang i 
både vådområde, vandløbsprojekter og naturpleje. Vi 
har også aftalt med Miljøstyrelsen, at de vil komme og 
præsentere de nye muligheder, der åbner sig i LIFE pro-
grammet.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 11. marts hos Severin
 • Andet møde afholdes den 10. juni hos Severin
 • Tredje møde afholdes den 31. oktober sammen 

med Klimanetværket, sted følger

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

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/Kommunernes-vand- 
naturnetvaerk2020

https://tilmeld.kl.dk/Kommunernes-vand-naturnetvaerk2020
https://tilmeld.kl.dk/Kommunernes-vand-naturnetvaerk2020
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KOMMUNERNES 
ÅBEN LAND OG 
LANDDISTRIKTS-
NETVÆRK
Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 
henvender sig til udviklingsmedarbejdere, planlæggere, 
landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og 
andre, der arbejder med landdistrikternes vilkår. 

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

Netværket har til formål at stille skarpt på aktuelle pro-
blemstillinger, der knytter sig til det åbne land såsom 
funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, 
men også på udvikling af erhverv og energiproduktion 
i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv. På 
netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete 
opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

Temaer i 2020
Temaerne afhænger hvert år af, hvad der er på den kom-
munale dagsorden. I 2018 vil fokus være på den nye lov-
struktur på plan-, natur- og miljøområdet. Hovedfokus 
vil være på implementering, vejledninger mv. i forbin-
delse med den nye planlov. 

I 2020 kigger vi nærmere på planlægning for vindmøl-
ler og solceller, hvor vi bl.a. præsenterer de nye ram-
mevilkår for planlægningen for VE. Derudover skal vi 
snakke om strategier for udvikling af landsbyer og land-
distrikter, og på hvilket grundlag der kan prioriteres, og 
hvordan der kan arbejdes mod den ønskelige udvikling. 
På årets tredje møde tager vi bestik af hvad der har rørt 
sig i løbet af året og fastlægger i god tid inden mødet et 
aktuelt tema, med mulige emner såsom evaluering af 
planloven, nyt fra planklagenævnet mv.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 18. marts
 • Andet møde afholdes den 27. august
 • Tredje møde afholdes den 29. oktober

Kontakt
Berit Mathiesen 
Tlf. 3370 3727, bem@kl.dk

Troels Øhlenschlæger Graversen 
Tlf. 3370 3683, trgr@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/medlemsskabaabenland2020

https://tilmeld.kl.dk/medlemsskabaabenland2020
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KOMMUNERNES 
NETVÆRK FOR  
UDSATTE BOLIG-
OMRÅDER
Netværket er et forum for kommunale medarbejdere 
og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- 
og boligområder. Netværket henvender sig særligt til 
medarbejdere i kommuner, der allerede har boligområ-
der på regerings lister over udsatte boligområder samt 
til kommunale medarbejdere i øvrige kommuner, som 
arbejder forebyggende med bl.a. ghettokriterierne. 

Kommunernes Netværk For Udsatte Boligområder 
åbner som nyt KL netværk i 2020. Med Folketingets 
vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der 
indført nye regler og love af væsentlig betydning for en 
række udsatte boligområder og kommunernes drift og 
ageren i og omkring disse boligområder. 

KL ønsker med dette nye netværk at skabe rum for 
sparring og videndeling for de kommuner, der arbejder 
med udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer. 
I netværket ønsker vi at give plads til samspillet mellem 
kommunal boligpolitik og indsatser på fx beskæftigel-
ses- og velfærdsområderne på både borger- og instituti-
onsniveau. Formen er dialogbaseret med fokus på erfa-
ringsudveksling og netværksskabelse. 

Netværket faciliteres i et samarbejde mellem to af KL’s 
kontorer: Teknik og Miljø samt Center for Vækst og Be-
skæftigelse.

Temaer i 2020
På første møde vil vi se på de konsekvenser, der knyt-
ter sig til udpegning af boligområder som hhv. udsat 
område, ghetto og hård ghetto, hvordan man kan opnå 
relevant viden om udviklingen i området og hvilke greb, 
der kan forebygge en uønsket udvikling. For andet og 
tredje møde vil temaer og program blive fastsat på bag-
grund af de fælles udfordringer, der drøftes på første 
netværksmøde samt drøftelser med staten, Landsbyg-
gefonden med videre.

Mødedatoer i 2020
 • Første møde afholdes den 2. marts
 • Andet møde afholdes den 20. maj
 • Tredje møde afholdes den 23. september

Kontakt
Troels Øhlenschlæger Graversen,  
Tlf. 3370 3683, trgr@kl.dk

Ulla Schärfe,  
Tlf. 3370 3286, ulsc@kl.dk

Mere information
https://tilmeld.kl.dk/knub2020

https://tilmeld.kl.dk/knub2020

