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1. Godkendelse af referat 

Referat af KL’s Teknik og Miljøudvalgsmøde den 1. marts 2012 vedlæg-

ges til udvalgets medlemmer. 
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2. Siden sidst 

2.1.  Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 

Eftersom referatet fra KL’s bestyrelsesmøde den 14. marts 2012 endnu 

ikke foreligger – vil udvalgets medlemmer blive orienteret om bestyrel-

sens beslutninger på Teknik- og Miljøudvalgssagerne på udvalgsmødet. 

 

Forslag om nye retningslinjer for planlægning omkring erhvervs-

havne  

Indstilling – Det indstilles, at KL meddeler Naturstyrelsen, at regulering 

af planlægningen omkring erhvervshavne af national interesse mest hen-

sigtsmæssigt kan ske gennem udsendelse af de pågældende retningslinjer. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen  

 

Persontransportudvalg  

Indstilling – Det indstilles, at KL som et indspil til lovprocessen anbe-

faler, at transportministeren nedsætter et persontransportudvalg, der skal 

afdække uhensigtsmæssighederne i persontransportlovgivningen og 

komme med anbefalinger til ændringer heraf. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen 

 

Arbejdsgruppe om regelforenkling af byggesagsbehandlingen  

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder for følgende: 

• at lovgivningen ikke lægger bindinger på kommunernes mulighed for 

selv at tilrettelægge organiseringen af kommunens kontakt med bor-

gerne og virksomheder.” 

• at der ryddes op i byggesagsbehandlingen, så der i videst muligt om-

fang fjernes unødige administrative rutiner, som 

− kan varetages af ansøgers rådgiver,  

− forskellige slags typegodkendelse kan klare 

− ikke tilfører byggesagen værdi 

− kommunen selv kan klare uden høring hos andre myndigheder 

• at også klagesystemet forenkles 

• at regelforenklinger og omlægning af byggesagsbehandlingen sker i re-

spekt for det igangværende arbejde med digitalisering af byggesagsbe-

handlingen (Min digitale Byggesag) 

• at gebyrstrukturen fastlægges, så den er ubureaukratisk at administrere 

• at gebyrstrukturen fastlægges, så den fortsat giver kommunerne mu-

lighed for at lade dele af gebyret skattefinansiere. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  
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Beslutning – Bestyrelsen 
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3. Temadrøftelser 
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5. Behandlingssager 

5.1. Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter 

SAG NR.: 000239951 akp 

 

Baggrund 

Naturstyrelsen har i forlængelse af ”Plan for fokuseret forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter i Danmark” udarbejdet en gennemgribende revisi-

on af bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter.  

 

Indstilling 

Det indstilles,  

• at udvalget drøfter den videre forhandlingsposition overfor miljømi-

nisterens ønske om at etablere rottespærrer på daginstitutioner, pleje-

hjem, skoler og hospitaler 

• At udvalget drøfter følgende forslag til en forhandlingsmodel: 

• KL er fortsat af den opfattelse, at krav om rottespærrer i forhold til 

de nævnte institutioner er alt for vidtgående. Det kan alternativt 

foreslås, at: 

• der alene stilles krav om rottespærrer, hvor det er teknisk muligt, 

og hvor det ikke kræver ombygning af eksisterende brønde 

• der stilles krav om, at skoler, daginstitutioner, plejehjem mv. rot-

tesikres bedst muligt – så der ikke kun tænkes under jorden men 

også over jorden  

• der stilles krav om, at der etableres rottespærrer på alt nybyggeri 

samt i forbindelse med kloakrenovering 

• kommunernes mulighed for at bruge påbudsbestemmelsen til at 

kræve etablering af rottespærrer, tydeliggøres. 

 

./. Det indstilles videre, at høringssvaret som vedhæftet tages til efterret-

ning. 

 

Sagsfremstilling  

 Udkast til ny bekendtgørelse om rotter indeholder fire hovedelementer 

af særlig kommunal, herunder kommunaløkonomisk, interesse: 

• Ifølge forslaget skal der gennemføres en ny model for eftersyn af rot-

ter i landzone, hvorved kommunalbestyrelsen iflg. Naturstyrelsen får 

frigjort betydelige ressourcer til at gennemføre andre dele af opgaver-

ne på rotteområdet. Den nye model fokuserer efter styrelsens vurde-

ring i højere grad på behovsbestemt tilsyn og statistikopsamling. Til-

synet skal efter den nye model iværksættes senest seks måneder efter 

bekendtgørelsens ikrafttræden. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239951
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• Kommunen skal som noget nyt udarbejde og offentliggøre en hand-

lingsplan, der skal revideres minimum hvert 3. år. Handlingsplanen 

skal offentliggøres senest seks måneder efter bekendtgørelsens ikraft-

træden. 

• Ifølge forslaget skal kommunalbestyrelsen på eksisterende skoler, ple-

jehjem, daginstitutioner og hospitaler opsætte rottespærrer på samtlige 

stikledninger. Tilsvarende gælder for byggemodning. I forbindelse 

med eksisterende hospitaler skal kommunerne spørge om tilladelse 

hos grundejeren først. 

• Ifølge forslaget kan der uden for kommunal åbningstid, og i tilfælde 

hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, mod betaling fra 

borgerne og af en autoriseret person, foretages indendørs bekæmpelse 

af rotter i beboelser. Sådanne aftaler skal dokumenteres i en aftale, der 

indsendes til kommunalbestyrelsen. 

 

KL har haft en række kommentarer til bekendtgørelsesudkastet i vedlag-

te høringssvar og har samtidig anmodet om et møde med styrelsen i 

umiddelbar forlængelse af den politiske behandling i KL. 

 

I forbindelse med høringens udsendelse var miljøminister Ida Auken i 

pressen med følgende budskab:  

”Kommunerne bruger omkring 90 mio. kr. på rottebekæmpelse hvert år, 

og den billigste rottespærre koster 1000 kr. Det siger sig selv, at de penge 

hurtigt er tjent ind, for alene rengøring af en rotteinficeret institution ko-

ster nemt flere hundrede tusinde kroner. Det er også bedre for miljøet, 

for med rottespærrer undgår vi at lægge store mængder gift ud til fare for 

dyr og mennesker.” 

 

KL har i sit høringssvar om planen i 2010 skrevet, at egentlig rottesikring 

i form af rottespærre er for vidtgående et krav.  

 

Dette synspunkt fastholdes i det afsendte høringssvar, idet der dog gives 

accept af, at rottespærrer indskrives som noget, man ”kan” og ikke 

”skal” etablere, og med henvisning til, at kommunen ifølge bestemme l-

serne kan give en grundejer påbud om at gennemføre fornødne foran-

staltninger, herunder rottespærre. 

  

Der er ikke fagligt belæg for, at rottespærrer på samtlige stikledninger er 

den bedste strategi i forhold til at opnå den mest effektive rottebekæm-

pelse og rotteforebyggelse for de afsatte midler. Fx viste et projekt i Kø-

benhavn om rottespærrer, at meget få eksisterende brønde kunne anven-

des direkte, men at der var behov for at grave op og bygge om. 
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Dette kommunale synspunkt er langt fra ministerens, og der kan derfor 

være behov for, at indtage en forhandlingsposition i forhold til den vide-

re drøftelse af bekendtgørelsen. En sådan kunne være:  

• KL er fortsat af den opfattelse at krav om rottespærrer i forhold til de 

nævnte institutioner er alt for vidtgående  

• Der alene stilles krav om rottespærrer, hvor det er teknisk muligt, og 

hvor det ikke kræver ombygning af eksisterende brønde 

• Der stille krav om, at skoler, børneinstitutioner, plejehjem mv. rotte-

sikres bedst muligt – så der ikke kun tænkes under jorden men også 

over jorden  

• Der stilles krav om, at der etableres rottespærrer på alt nybyggeri samt 

i forbindelse med kloakrenovering 

• Kommunernes mulighed for at bruge påbudsbestemmelsen til at kræ-

ve etablering af rottespærre, tydeliggøres. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

5.2. Håndtering af regnvand 

SAG NR.: 000239753 cef 

 

Baggrund 

Miljøministeren barsler med et forslag om at introducere incitamenter, 

der fremme at borgere håndterer regnvand lokalt. Forslaget er et led i 

ministerens tiltag til en fremtidig håndtering af de større regnmængder, 

som må forventes at komme. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i det videre arbejde søger de konkrete løsningsmu-

ligheder belyst mere grundigt, og i den forbindelse indtil videre forfølger 

linjen med en obligatorisk ordning for håndtering af regnvand for dem, 

hvor en sådan indsats kan svare sig i forholdet til en reel aflastning af 

kloaknettet. 

 

Sagsfremstilling  

Et af de store klimaspørgsmål har siden sommeren 2011 drejet sig om, 

hvordan vi som samfund skal håndtere regnvand, når forventningen er, 

at der vil falde mere ”normalregn” fremover, samt at der hyppigere vil 

forekomme ”ekstremregn”.  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239753
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Spørgsmålet er forenklet fremstillet, om det er kloaknettet, der skal ti l-

passes, eller om regnvandet skal håndteres lokalt ved helt eller delvist at 

håndtere regnvandet inden det når det offentlige kloaknet.  

 

Forslaget til håndtering af regnvand indeholder efter alt at dømme føl-

gende elementer: 

• Kommunerne kan udpege områder, hvor borgerne kan vælge at hånd-

tere regnvand lokalt eventuelt kombineret med fastsættelse af restrik-

tioner for, hvor meget der maksimalt må afledes til kloaknettet 

• Udpegningen sker på baggrund af data og vurderinger fra vandselska-

berne ud fra en beregning af, hvorvidt det er samfundsøkonomisk 

bedst at håndtere regnvand lokalt eller at udvide kloaknettet 

• Hvor det er muligt at håndtere regnvand lokalt gives mulighed for, a t 

det er vandselskabet, der etablerer og drifter den lokale løsning 

• Det eksisterende spildevandsbidrag deles i to, således der fremover 

både opkræves et regnvandsbidrag og et spildevandsbidrag. Fastsæt-

telsen af regnvandsbidrag foretages af vandselskabet, lige som de øv-

rige takster på vandområdet i dag  

• Taksterne fastsættes fx ud fra en belægningsgrad på matriklen eller på 

baggrund af tilledningsretten for regnvand 

• Incitamenterne for borgerne til at afkoble sig kloaknettet er, at der 

dels tilbagebetales en del af det oprindelig betalte tilslutningsbidrag, 

samt at de alene skal betale regnvandsbidraget helt eller delvist.   

 

Sekretariatet har været i dialog med Naturstyrelsen og vandselskabernes 

interesseorganisation DANVA om forslaget. Den helt store udfordring 

med ministerens forslag er set fra sekretariatet og DANVA’s synspunkt, 

at en frivillig ordning formentlig ikke reelt vil løse problemet med hånd-

teringen af den mere regn, idet det vurderes, at der ikke vil være nok, der 

ønsker at håndtere regnvandet selv.  

 

Begge parter har i stedet peget på muligheden for, at udpege områder, 

med pligt til lokalt helt eller delvist at håndtere regnvandet. Dette dels 

for at sikre, at vandselskaberne de facto kan dimensionere efter en be-

regnet mindre regnvandsmængde, dels for at sikre, at regnvandet håndte-

res lokalt, der hvor det er hensigtsmæssigt rent samfundsøkonomisk.  

 

Naturstyrelsens bekymring med en obligatorisk ordning er, at det politisk 

vil være en dårlig sag for miljøministeren at indføre regler, som kan på-

lægge grundejeren en økonomisk omkostning fx i form af etablering af 

en faskine.   
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Sekretariatet har foreslået Naturstyrelsen i givet fald at koble en obligato-

risk ordning med muligheden for fradrag i Job-bolig ordningen under 

Klima- og Energiministeriet. Det er en mulighed i dag, men Klima- og 

Energiministeriet påtænker en stramning af ordningen, så fradraget alene 

kan anvendes til energirenoveringer.  

 

De økonomiske incitamenter i ministerens forslag vil også udfordre for-

syningerne økonomisk. En overførsel af de nugældende regler om, at 

forsyningerne skal tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget, såfremt 

regnvandet håndteres lokalt, kan få store økonomiske følger for et se l-

skab. Det vil særlig være i de tilfælde, hvor det fx i tæt bebyggelse, etab-

leres lokale løsninger.  

 

I et vandselskab er driften en forholdsvis stor økonomisk belastning af 

budgettet. Driften er ikke forholdsmæssigt afhængig af mængden af be-

handlet vand. Derfor vil et økonomisk incitament, hvor der betales for-

holdsvist mindre for behandling af regnvand afhængig af mængden af ti l-

ledning af regnvand, være med til at belaste det øvrige driftsbudget. Om-

kostningen for behandling af regnvand vil således blive overvæltet på 

den almindelige spildevandstakst.  

 

En sidste udfordring med ministerens forslag er, at vandselskabernes 

forpligtelse og ansvar udvides, såfremt de både skal etablere og drifte de 

lokale regnvandsløsninger. Spørgsmålet er, om det er en ”offentlig” op-

gave. Sekretariatet har i stedet foreslået en model, hvor det er grundeje-

ren, der selv er ansvarlig for etablering og den løbende drift af den lokale 

løsning, men hvor selskaberne a la skorstensfejerordningen tilser løsnin-

gerne 1-2 gange årligt med deraf følgende muligheder for kommunen for 

at skride ind, hvis forholdene ikke er i orden. 

 

Beslutning 

 

 

5.3. Høring af forslag til strategisk vejnet 

SAG NR.: 000239272 nis 

 

Baggrund 

Vejdirektoratet foreslår oprettelse af et strategisk vejnet og har sendt et 

oplæg i høring i alle kommuner. Det Strategiske Vejnet skal bestå af de 

veje i landet som har den største samfundsøkonomiske betydning. Dette 

omfatter dele af statsvejnettet, Sund & Bælts veje samt strækninger på 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239272
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det kommunale vejnet. Det er frivilligt for kommunerne at indgå i vej-

nettet, hvorfor der ikke medfølger økonomisk kompensation. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL afgiver svar på høringen, så kommunerne, hvis de 

ønsker at svare, kan vælge at henholde sig til KL’s svar,  

• at det kan være hensigtsmæssigt med et strategisk vejnet,  

• at det ikke er muligt at tage endelig stilling til forslaget, der har karak-

ter af et idékatalog og  

• at KL peger på det problematiske i, det uklare indhold, at der ikke er 

afsat ressourcer til at realisere indsatsen, samt at KL på den baggrund 

ikke forventer, at kommunerne, i lyset af den betrængte økonomiske 

situation, vil deltage i nævneværdigt omfang. 

 

Sagsfremstilling  

Formålet med udpegningen af Det Strategiske Vejnet er, at sikre fokus 

på fremkommelighed på det overordnede vejnet.  Forlaget til strategisk 

vejnet er lavet med udgangspunkt i vejens trafikbelastning og vejens tra-

fikale betydning, set på landsplan. Endvidere er anlagt en helhedsbe-

tragtning for at skabe et sammenhængende vejnet som kan bringe trafi-

kanterne fra A til B. 

 

Det fremsendte forslag til etablering af et strategisk vejnet indeholder en 

lang række elementer, der skal understøtte nytten og øge fremkommelig-

heden. Disse elementer er f.eks.  

• Opstilling af en række minimumsstandarder for vejenes stand og krav 

til vedligeholdelsen.  

• Forslag om øgede krav til information om vejarbejder 

• Krav om øget koordinering og prioritering af vejarbejdsaktiviteter på 

vejene i det strategiske vejnet, så trafikanter ikke oplever at der er ve j-

arbejde på f.eks. både motorvej og den alternative landevejsrute 

• Indførelse af mulighed for samlet styring af lysreguleringer i det stra-

tegiske vejnet 

• Indsamling af live informationer om trafikintensitet mv. på vejene. 

 

Det er ikke beskrevet om alle disse elementer tages i anvendelse, eller 

hvornår det skal ske og der er ikke lavet beregninger af de økonomiske 

konsekvenser eller udgifter ved beslutning om at gennemføre disse akti-

viteter. 

 

De dele af de kommunale vejnet, der forslås inddraget i det strategiske 

vejnet svarer for en dels vedkommende til de veje, som kommunerne 
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overtog ansvaret for ved kommunalreformen. Det er bl.a. de gamle lan-

deveje, der ligger langs motorveje. Resumé af forslaget til Strategisk vej- 

./. net er vedlagt. 

  

Sekretariatet har overfor Vejdirektoratet tilkendegivet, at ideen med et 

Strategisk Vejnet er god, men at kommunerne næppe frivilligt vil deltage 

i større udstrækning, da projektet forventes at kræve en del investeringer 

i opstartsfasen. Samtidig minder det reelt om en ændring af klassificerin-

gen af vejene. Det vil fremover stille krav om vedligeholdelse på et vist 

niveau, hvorved kommunernes muligheder for lokalt at prioritere andre 

fremkommeligheds- eller sikkerhedsmæssige hensyn formindskes, så-

fremt der ikke afsættes midler til etablering af det strategiske vejnet.  En-

delig har forslaget en karakter, hvor det ikke er muligt at se, hvad man 

reelt binder sig til, hvis man ønsker at indgå i et frivilligt samarbejde om 

det strategiske vejnet. 

 

Vejdirektoratets intention var at alle kommuner, som vejbestyrelser på 

baggrund af en høring af forslaget, skulle melde tilbage om de ville delta-

ge i nettet. Sekretariatet har fået ændret høringsbrevet, så spørgsmålet 

om deltagelse ikke længere er en del af høringen, da det er usikkert hvad 

kommunalbestyrelserne skulle sige ja til.  

 

Sekretariatet mener sagen er principiel, da Vejdirektoratet søger at indfø-

re nye opgaver via frivillighed uden økonomisk kompensation.  

 

På grund af forslagets karakter, forslås det, at KL afgiver et høringssvar, 

der formuleres så det dels tilkendegiver en klar reservation overfor det 

uklare indhold og fraværet af økonomiske midler til at understøtte ind-

satsen, dels gør det muligt for de kommuner, der ønsker at svare på hø-

ringen, blot at henvise til KL’s svar. 

 

Sekretariatet opfordrer til at markere sagen offensivt i pressen via 

www.kl.dk. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

 

http://www.kl.dk/
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5.4. Evaluering af kommunalreform: Råstofområdet 

SAG NR.: 000239824 CAC 

 

Baggrund 

Som følge af den kommende evaluering af kommunalreformen skal KL 

forholde sig til råstofområdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for at kommunerne beholder opgaven med 

at give råstof gravetilladelser samt arbejder for at sikre en bedre koordi-

nering af opgaven mellem myndighederne. 

 

Sagsfremstilling  

På råstofområdet er opgaverne mellem kommuner og regioner fordelt 

således, at regionerne udarbejder råstofplaner og udlægger graveområder 

og kommunerne giver gravetilladelser. 

 

Det er vigtigt, at den nuværende arbejdsdeling fastholdes, så at det for-

bliver kommunernes opgave at udstede gravetilladelser. 

 

Dette er vigtigt i kommunernes arbejde med den fysiske planlægning i 

det åbne land, i forhold til fx friluftsliv, natur, grundvandsbeskyttelse, 

byudvikling mm.  

 

I en række kommuner er antallet af sager med udstedelse af gravetillade l-

ser imidlertid begrænset. Der kan således være behov for at anerkende, at 

kommunerne i denne situation må arbejde forpligtende sammen, så at 

den enkelte kommune ikke står alene med sagsbehandlingen. Dette vil 

være et vigtigt signal i arbejdet med at fastholde opgaven i kommunerne. 

 

Der er eksempler på, at regioner udlægger graveområder i områder med 

særlige drikkevandsinteresser, indsatsplanområder for grundvandsbeskyt-

telse, områder med særlige naturtyper og bilag IV-arter eller hensyn til 

landskabelige værdier. 

 

Dette sker ofte uden dialog og koordinering med kommunerne, hvilket 

kan resultere i en besværlig og langsommelig sagsbehandling i kommu-

nerne. 

 

Der er således behov for at arbejde for en bedre koordinering og dialog 

omkring udlægning af graveområder, således at planlægningen i højere 

grad kan ske ud fra en helhedstænkning samt for at undgå at der bruges 

unødige ressourcer på at råstofkortlægge.  
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Beslutning 

 

 

5.5. Evaluering af kommunalreformen: Jordforurening 

SAG NR.: 000239527 cac  

 

Baggrund 

I forbindelse med evaluering af kommunalreformen skal KL forholde sig 

til opgavefordelingen mellem kommuner og regioner i administration af 

jordforureningsloven § 8. Sekretariatet anbefaler, at hele opgaven place-

res i kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for en ændring af jordforureningsloven, så-

ledes at kun kommunerne administrerer § 8 spørgsmål.   

 

Sagsfremstilling  

Det er kommunernes opgave at give tilladelse og stille vilkår i forbindel-

se med ændring af arealanvendelse på en kortlagt ejendom efter § 8 i 

jordforureningsloven. Regionerne skal høres og har fire uger til at kom-

me med udtalelser, som kommunen skal rette sig efter.  

 

Mange kommuner opfatter regionernes fire ugers høring som et forsin-

kende element i sagsbehandlingen og ser helst, at kommunerne både 

formelt og reelt har hele sagsbehandlingen. 

 

Sagsbehandlingen vedrører typisk byggeri på en forurenet og kortlagt 

grund. Regionen vurderer, om det konkrete byggeprojekt vil forhindre 

eller fordyre en eventuel offentlig indsats. For at sikre, at regionen har et 

tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, videresendes ansøgningsmateriale 

samt tidligere undersøgelsesrapporter til regionen. 

 

I forbindelse med kommunalreformen blev ressourcerne til opgaven 

fordelt således, at regionerne fik 20 årsværk og kommunerne 5 på trods 

af, at det er kommunerne, der sagsbehandler og udarbejder vilkår, mens 

regionerne blot er høringspart.  

 

Der har været usikkerhed om regionernes reelle rolle og dermed hvilken 

indflydelse, de har haft på indholdet i en § 8 sag. En ny dom i Østre 

Landsret præciserer, at kun kommunen hæfter for de vilkår, som § 8 til-

ladelsen indeholder, selvom regionen er hørt. Regionen skal alene for-
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holde sig til, om projektet forhindrer eller kan fordyre en offentlig ind-

sats, jf. kap. 3. 

 

I følge dommen er det således allerede nu sådan, at kun kommunen hæf-

ter. Hvis regionerne udgår, kan sagsbehandlingstiden nedbringes og be-

tjeningen af virksomhederne kan samles hos én myndighed. 

 

Sekretariatet anbefaler, at KL arbejder for, at opgaven med at behandle § 

8 sager fremover ligger i kommunen alene, og at regionen alene oriente-

res herom. Det vil indebære en væsentlig kortere sagsbehandlingstid, idet 

regionens behandling af sagen kan udgøre op til 4 uger. 

 

For at sikre, at byggeri på forurenet ejendom ikke er i konflikt med den 

offentlige indsats ville en hensigtsmæssig løsning være, at regionen ved 

udgangen af året fremsender en oversigt over de ejendomme i kommu-

nen, som er prioriteret året efter, i forhold til den offentlige indsats. 

 

 

Beslutning 

 

 

 



Teknik- og Miljøudvalget  |  27-03-2012 

 SIDE  |  17 

6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Høring af lov om offentlige veje 

SAG NR.: 000238962 nis 

 

Baggrund 

Vejlovgivningen foreslås af Transportministeriet samlet i to love, Lov 

om offentlige veje og Privatvejsloven. Målet er et bedre overblik og en 

bedre sammenhæng mellem vejbidragslov, vintervedligeholdelse,  

./. ”plakatreglerne” osv. Sekretariatet har afgivet foreløbigt høringssvar.  

 

Indstilling 

Det indstilles at vedlagte høringssvar tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

Status er, at Transportministeriet behandler de indkomne høringssvar og 

KL nu afventer en økonomisk høring. Lovforslaget er på Lov- og cirku-

læreprogrammet for marts måned 2012. 

 

Hovedpunkterne i høringssvaret er følgende: 

 

Det er positivt, at loven nu får en formålsbestemmelse.  

 

KL peger i høringssvaret på, at vejloven også bør målrettes de kommen-

de klimatilpasninger, der er nødvendige for at sikre et klimarobust Dan-

mark. Nye analyser viser at op mod 10.000 km veje, vil være i risiko for 

oversvømmelser og ødelagte vejfundamenter. KL bemærker, at der med 

stor sandsynlighed vil komme forslag til nye ændringer af loven, når den 

tværministerielle arbejdsgruppe om klimaudfordringer kommer med for-

slag i løbet af foråret. Derfor bør klimaforandringer indgå i lovens for-

målsbestemmelse over de ting vejbestyrelsen skal være opmærksom 

på.(§3 stk.2) 

 

KL fremhæver endvidere, at loven også kan fremme sundhedshensyn 

ved at sætte fokus på trafikstøj, der, gennem valg af vejbelægning og pla-

cering, kan reduceres betragteligt. Derfor bør støjgener/støjbekæmpelse 

indgå i lovens formålsbestemmelse over de ting vejbestyrelsen skal være 

opmærksom på.(§3 stk.2) 

 

KL anerkender, at forslaget indeholder en række ændringer, som vil lette 

arbejdet i kommunerne. Her kan nævnes muligheden for i forbindelse 

med byggemodningsprocessen at pålægge, at der skal anlægges fortov på 
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offentlig vej, at der kan stilles krav til gravetilladelser, at varslingsfristen 

for nedklassificering af en vej til privat fællesvej reduceres fra fire år til et 

år og at der kan udføres arkæologiske forundersøgelser før en ekspropri-

ationsbeslutning.  

 

Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne nu skal udarbejde en for-

tegnelse over borgernes henvendelser om forhold på vejene, der kan væ-

re til gene/fare for trafikken/trafiksikkerheden. KL vurderer i hørings-

svaret, at dette vil øge tidsforbruget i kommunerne. Endvidere vil det 

blive særdeles vanskeligt for kommunerne at administrere denne forteg-

nelse. Henvendelser om veje kan tilgå en forvaltning ad utallige kanaler, 

og det kan være vanskeligt for den enkelte modtager i forvaltningen i 

hvert enkelt tilfælde at bedømme, om henvendelsens indhold vedrører 

trafiksikkerhedsspørgsmål. Såfremt forslaget fastholdes, anbefaler KL i 

sit høringssvar, at der kan stilles krav om, at henvendelserne skal tilgå 

kommunen på én bestemt måde, f.eks. elektronisk via kommunens 

hjemmeside. 

 

KL finder ikke, at det er nødvendigt at kommunerne udarbejder særskilte 

vejplaner, og at det vil være en betydelig merbelastning. KL anmoder 

derfor om, at der sker en integration med planloven, således at kommu-

neplaner kan opfylde kravet om vejplaner. 

 

Endvidere markerer høringssvaret ønske om, at hjemmelen i § 58 

strammes, så kommunen kan udføre påbudte, men ikke udførte arbejder 

på ejerens regning i stedt for som nu, at der kan gives bødestraf. Dette 

vurderes at være en arbejds- og ressourcetung fremgangsmåde. 

 

NB. Det bemærkes, at Transportministeriet umiddelbart før dagsorde-

nens færdiggørelse har meddelt, at lovforslaget ikke fremsættes i denne 

samling. 

 

 
 

Beslutning 
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6.2. Finansiering til boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) 

  SAG.NR.:000232800 CAC 

 

Baggrund 

Der er i finanslovsaftalen for 2012 afsat i alt 40 mio. kr., som i 2012 og 

2013 skal anvendes til kommunernes udlægning af boringsnære beskyt-

telsesområder BNBO. KL er i dialog med Naturstyrelsen om udmønt-

ning af pengene.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

Boringsnære beskyttelsesområdet, BNBO, vedrører beskyttelse af borin-

ger efter grundvand til brug for drikkevandsforsyningen.  

 

Naturstyrelsen afsætter en del af bevillingen til et rejsehold, der skal råd-

give kommunerne i faglige og juridiske spørgsmål samt til afholdelse af 

en række regionale informationsmøder, som KL deltager i. 

 

Herudover har sekretariatet foreslået, at en del af bevillingen afsættes til 

en erfaringsopsamling og til udarbejdelse af en guide eller ’drejebog’, der 

trin for trin gennemgår kommunernes opgave med udlæg og implemen-

tering af BNBO. 

 

Naturstyrelsen har valgt en løsning, hvor de vil udbetale fuldt tilskud til 

kommunernes gennemførelse af BNBO udredninger efter et først til 

mølle-princip uden en fast, maksimal grænse for tilskuddets størrelse. 

Denne løsning bakker sekretariatet op om, så det bliver så enkelt for 

kommunerne som muligt.  

 

Dermed vil man som kommune fx. kunne beslutte at søge økonomisk 

støtte til beregning af de arealer (BNBO), der er i spil ved kommunens 

vandværksboringer, og i forlængelse af dette også til vurdering af forure-

ningskilder og andre faktorer som betinger, at der er grundlag for, at 

kommunen beslutter at etablere et boringsnært beskyttelsesområde.  

 

Kommunen vil dog ikke kunne modtage tilskud til udbetaling af evt. er-

statninger ved f.eks. dyrkningsaftaler. Finansieringen af erstatninger, og 

muligheden for indregning i prisloftet, er omhandlet i Naturstyrelsens 

supplerende vejledning fra december 2011 (vedhæftet). 
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Beslutning 
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7. Eventuelt 

 

 


