
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 

Martin Damm refererede, at bestyrelsen havde tiltrådt samtlige sager fra 

Teknik- og Miljøudvalget. Han kommenterede den sag hvori KL anbefa-

ler, at transportministeren nedsætter et persontransportudvalg, der skal 

afdække uhensigtsmæssighederne i persontransportlovgivningen og 

komme med anbefalinger til ændring heraf. Anledningen til dette var, at 

der ikke synes at være flertal i folketinget for at rulle den tidligere rege-

rings lovgivning om afskaffelse af EP-tilladelse og støtte til taxa-

erhvervet. Det har efterfølgende vist sig, at der nu kan skaffes flertal for 

at ændre lovgivningen, så kommunerne ikke fremover er nødt til alene at 

indgå aftaler med taxa-vognmænd om kommunalt finansieret kørsel af 

skolebørn, syge mv. 

 

Martin Damm orienterede dernæst om, at KL’s sekretariat har indledt 

samarbejde med Naturstyrelsen om at få fastlagt, hvad de kommende 

kommunale handlingsplaner for klimatilpasning skal indeholde, hvilke 

krav der stilles til udformningen af disse, og hvordan de skal anvendes. 

Konkret arrangerer KL sammen med Naturstyrelsen en ”workcamp” i 

Kolding den 11-13. juni 2012. Hovedmålgruppen for workcampen er 

medarbejdere fra kommuner og vandselskaber, men campens første dag 

vil have karakter af konference, hvor ledere og politikere også inviteres 

til at deltage.  

 

Udvalget har tidligere drøftet muligheden for et møde med klima- og 

energiminister Martin Lidegaard, når der var indgået energi forlig. Forli-

get er nu indgået, men udvalgets næste møde i er Kolding i sammenhæng 

med Politisk Forum, og der er ikke meget tid til at holde møde. Mødet 

med ministeren søges istedet afholdt med formand/næstformand for 

udvalget fra KL’s side.  

 

Bestyrelsen for Trafikselskaberne i Danmark holder bestyrelsesseminar 

den 2. og 3. maj 2012 og har som tidligere år inviteret KL til at deltage 

på andendagen og bidrage med et oplæg om kommunernes vinkel på den 

kollektive trafik. Det blev aftalt, at Tommy Eggers deltager på KL’s veg-

ne.  

 

Mette Touborg orienterede om, at hun dagen før mødet havde deltaget i 

en konference, som de tre grønne organisationer havde arrangeret om 

bl.a. landbrug og natur-forvaltning. 
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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 tiltrådte indstillingen. 

 

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 tiltrådte indstillingen. 

 

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.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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3. Temadrøftelser 
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5. Behandlingssager 

5.1. Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter 

SAG NR.: 000239951 akp 

 

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. 

 

Beslutning 

 Teknik- og miljøudvalget tiltrådte indstillingen med følgende ændrede 

formulering af første dot i anden del af indstillingen: ”KL er fortsat af 

den opfattelse, at krav om rottespærrer i forhold til de nævnte institutio-

ner er uden effekt og alt for vidtgående. Det kan alternativt foreslås, at”  

 

5.2. Håndtering af regnvand 

SAG NR.: 000239753 cef 

 

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, 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239951
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239753
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hvor en sådan indsats kan svare sig i forholdet til en reel aflastning af 

kloaknettet. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.3. Høring af forslag til strategisk vejnet 

SAG NR.: 000239272 nis 

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.4. Evaluering af kommunalreform: Råstofområdet 

SAG NR.: 000239824 CAC 

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239272
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239824


Teknik- og Miljøudvalget  |  27-03-2012 

 SIDE  |  10 

5.5. Evaluering af kommunalreformen: Jordforurening 

SAG NR.: 000239527 cac  

 

Indstilling 

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

ledes at kun kommunerne administrerer § 8 spørgsmål.   

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239527
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Høring af lov om offentlige veje 

SAG NR.: 000238962 nis 

 

Indstilling 

Det indstilles at vedlagte høringssvar tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.2. Finansiering til boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) 

  SAG.NR.:000232800 CAC 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

 

 

6.3.  Energiforlig – vindmøller og biogas 
SAG NR.: 000231919 CEF 
 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

 

6.4.  Pulje i energiforliget til energiplanlægning 
SAG NR.: 000240135 BRH 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238962
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238803
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000231919
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240135
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7. Eventuelt 

 

 


