
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt  

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og  

beslutninger 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

Udvalgets medlemmer godkendte referatet. 
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2. Siden sidst 

H.C. Østerby orienterede om, at han havde været til et arrangement 

sammen med Klima- og Energiminister Martin Lidegaard, og at ministe-

ren havde giver udtryk for, at han var meget interesseret i et møde med 

udvalget, når forhandlingerne om energiaftale er afsluttet. 

 

Martin Damm orienterede kort om en kampagne om ”lysforurening”, 

som Danmarks Naturfredningsforening gennemfører.  

 

2.1.  Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 

Følgende Teknik- og Miljøudvalgssager blev behandlet på KL’s bestyre l-

sesmøde den 19. januar 2012. 

 

Beredskabsforlig nedlægger Kriseinfo.dk  

Indstilling – Det indstilles, at KL i et svar til forsvarsministeren giver 

udtryk for. at KL gerne vil i dialog med Beredskabsstyrelsen og Rigspol i-

tiet med henblik på at indgå aftaler om, hvem der gør hvad i forbindelse 

med kommunikation i krisesituationer med befolkningen, og hvordan 

man helt konkret sondrer mellem lokale, regionale og landsdækkende 

kriser. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Status på Pesticidaftalen 2012 

Indstilling – Det indstilles at  

• Sekretariatet kontakter de kommuner, der ligger højt i forbrug, for at 

høre baggrunden for tallene 

• Sekretariatet i samarbejde med Miljøstyrelsen og regionerne informe-

rer bredt om aftalen og hvad man kan gøre, enten via seminarer eller 

anden kommunikation, for at sikre at de der af økonomiske grunde 

overvejer at starte med at sprøjte igen, så vidt muligt undgår det . 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Fremtidens erhvervsplanlægning  

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder for: 

• At Naturstyrelsen i samarbejde med KL får udarbejdet nye planværk-

tøjer til kommunernes fremtidige erhvervsplanlægning 

• At et af værktøjerne omhandler problemstillingen med omdannelse i 

byerne, hvor det er vigtigt, at kommunen får nogle administrative 
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håndterbare redskaber til at håndtere midlertidige aktiviteter, som ikke 

fremgår af det eksisterende lokalplangrundlag 

• At den kommende Landsplanredegørelse fra miljøministeren indehol-

der en redegørelse for de trends for erhvervsvirksomheders behov for 

lokalisering, som Naturstyrelsen har analyseret og kortlagt, således at 

kommunerne lokalt har et udgangspunkt for at kunne vurdere, hvad 

den ændrede erhvervsefterspørgsel har af betydning 

• At der i de kommende planværktøjer bliver taget højde for, at plan-

lægningen differentieres ud fra lokale hensyn  

• At såfremt miljøministeren inden for en fastsat frist ønsker samtlige 

kommunale erhvervsområder revurderet i lyset af de nye planlæg-

ningsværktøjer, skal kommunerne økonomisk kompenseres herfor. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Nedrivning af boliger i relation til vindmølleplanlægning  

Indstilling – Det indstilles, at KL retter henvendelse til Martin Lide-

gaard og de øvrige partiers energiordførere med et forslag om, at PSO-

midler (PSO: Public Service Obligations) anvendes til nedrivning af bol i-

ger i det åbne land for på den måde at kunne skabe en bedre rummelig-

hed for vindmøller. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning, 

at Poul Nødgaard tager forbehold. 
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3. Temadrøftelser 

3.1. Kommuners rolle i grøn omstilling 

SAG NR.: 000237472 - brh 

 

Beslutning 

 Teknik- og Miljøudvalget drøftede oplæg om kommunernes rolle i grøn 

omstilling. Der var enighed om, at det er gennem aktiviteter som grøn 

omstilling, at kommunernes evner og muligheder for at få mest muligt 

ud af forskellige lokale forhold viser sig som en styrke.  

 

Udvalgets medlemmer nævnte mange eksempler på aktiviteter og fandt, 

at det er vigtigt, at kommunerne i deres egen efterspørgsel og interne ak-

tiviteter tænker på at understøtte grøn omstilling. Udvalget udtrykte øn-

ske om, at eksempler formidles til kommunerne, og KL arbejder for 

fjernelse af barrierer for arbejdet med grøn omstilling.  

 

På udvalgsmødet blev blandt andet nævnt, at det kan være en barriere for 

etablering af energirigtigt byggeri, at det reelt ikke altid kan betale sig at 

renovere bygninger. Ofte vil der være mere fornuft og økonomi i en 

nedrivning og et efterfølgende nybyggeri. 

 

3.2. Temadrøftelse – emner til Energistyrelsens arbejds-
gruppe om regelforenkling af byggesagsbehandling 

SAG NR.: 000237897 akp  

 

Beslutning 

 Udvalget drøftede den udsendte liste over mulige kommunale ønsker til 

temaer i energistyrelsens arbejdsgruppe om regelforenkling af byggesags-

behandling.  

 

Udvalget bemærkede bl.a. at digitalisering ikke må blive et mål i sig selv, 

og at det er væsentligt at holde sig for øje at man ikke med fokus på dig i-

talisering fjerner muligheder for innovative løsninger og nytænkning. 

Desuden at det ville være en god idé at fjerne bygningsreglementets krav 

om etablering af affaldsskakter i etagebyggeri. At det er betænkeligt, hvis 

man i en række situationer ikke skal søge om tilladelse til etablering af 

regnvandsfaskine f.eks. i drikkevandsfølsomme områder. Der er behov 

for overvejelser om, hvordan en sådan regulering kan smidiggøres. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237472
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237897
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Udvalget ønskede, at der ikke arbejdes med gebyrer efter medgået tid, 

men med faste gebyrer/priser for byggesagsbehandling evt. i forskellige 

kategorier. Endelig fandt udvalget, at såfremt der skal måles på kommu-

nernes sagsbehandlingstid må dette ske fra, der er modtaget en fyldest-

gørende ansøgning.  

 

Som opfølgning på drøftelsen vil sekretariatet fremlægge en behandlings-

sag på udvalgets møde i marts. 

 

 

 



Teknik- og Miljøudvalget  |  02-02-2012 

 SIDE  |  9 

5. Behandlingssager 

5.1. Kommunal kompetence og spildevandsselskaber 

SAG NR.: 000238000 pah/cef 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

Naturstyrelsens svar til Holstebro kommune fremsendes til KL, når det 

måtte foreligge 

 

5.2. Værktøjer til vindmølleplanlægningen 

SAG NR.: 000233818 cef 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at KL arbejder for, at de eksisterende 

værktøjer til vindmølleplanlægningen fastholdes, at vindmøllesekretaria-

tet fremover også forpligtes til at deltage i informationsaktiviteter ift. 

borgere om vindmøller, samt at kommunerne får mulighed for også at 

anvende de anførte fire nye værktøjer. 

5.3. Detailhandelsforum og hypermarkeder 

SAG NR.: 000232798 mlm 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte 1. og 3. dot i indstillingen og ændrede 

2. dot så denne i stedet lyder: 

 

En endelig vurdering vil kræve yderligere analyser af lokale konsekvenser 

for forskellige områder og borgergrupper, transporttider og miljøbelast-

ning samt udvalgsvarehandlen mm. 

 

5.4. Oplæg om evaluering af kommunalreformen 

SAG NR.: 000237771 efp/mds 

 

Beslutning 

Formanden bemærkede, at timing og det videre arbejde med oplægget vil 

tage bestik af regeringens linje og ambitionsniveau i evalueringen, når 

dette er kendt. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238000
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000233818
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232798
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237771
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Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, dog med tilføjelse af ind-

stilling om at ændre oplæggets titel til ”Det nære samfund er fundamen-

tet - om evaluering af kommunalreformen” i stedet for ”…skal være 

fundamentet…”. 
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Husdyraftale 2 - forlængelse af tilskudsordning 

SAG NR.: 000227793 nat 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.2. Ny klagereform på miljø- og planområdet 

SAG NR.: 000236057 cef 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000227793
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000236057
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7. Eventuelt 

7.1. Problemer med det nye IT system til behandling af 
husdyrgodkendelser 

 

 Udvalget drøftede problemerne med anvendelse af husdyrgodkendel-

se.dk , som H.C. Østerby havde ønsket drøftet. Der var enighed om at 

det er utilfredsstillende, at kommunerne er afhængige af et system, som 

de ikke har væsentlig indflydelse på. 

 

 


