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1. Godkendelse af referat 

Referat af KL’s Teknik og Miljøudvalgsmøde den 26. april 2012 vedlæg-

ges til udvalgets medlemmer. 
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2. Siden sidst 

2.1.  Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 

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

sesmøde den 24. maj 2012. 

 

Foreløbige punkter til en ny aftale om vindmøller mellem KL og 

miljøministeren 

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder videre med et udkast til aftale 

mellem KL, miljøministeren og klima-, energi- og bygningsministeren 

med følgende hovedindhold: 

• Aftaleperioden er den 1. januar 2012 til 31. december 2018 så kom-

munerne med udgangen af dec. 2018 har kommuneplanlagt for vind-

møller for x-antal MW med realisering indenfor kommunegrupper 

(KKR) 

• Der etableres en opkøbspulje, så kommunerne allerede på kommune-

planlægningstidspunktet har mulighed for at opkøbe ejendomme for 

at skabe plads til flere vindmøller og en forhøjelse af Grøn Ordning      

• Vindmøllesekretariatet skal forsat virke for kommunernes planlægning 

indtil udgangen af 2015 

• Staten forpligter sig til at udarbejde landsdækkende information her-

om, som kommunerne også kan anvende i relation til planlægnings-

processen 

Såfremt der indføres afgørende nye eller ændrede forudsætninger for 

kommunernes vindmølleplanlægning, herunder hvis nogle af initiat iverne 

til nye planlægningsværktøjer ikke imødekommes, revurderes aftale-

grundlaget. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, med følgende ændrin-

ger og tilføjelser: 

• I første dot slettes ”med realisering indenfor kommunegrupper 

(KKR)” 

• I tredje dot ændres ”2015” til ”2018” 

• Ny dot tilføjes: ” Flere redskaber til kommunerne er en afgørende 

forudsætning for at finde plads til flere vindmøller, og for at det er 

muligt at udvide antallet af vindmøller på land i det omfang, som re-

geringen lægger op til.” 

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med Teknik- og Miljø-

udvalgets bemærkninger. 
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Digitalisering af virksomhedsområdet  

Indstilling – Det indstilles, at KL arbejder for  

• etablering af digitale løsninger, der understøtter arbejdet med miljø-

godkendelser og tilsyn, men samtidig sikrer, at det er kommunerne, 

der tilrettelægger det konkrete arbejde med godkendelse og tilsyn af 

en virksomhed efter de behov, som kommunen finder relevant i det 

enkelte tilfælde 

• at der er særlig fokus på brugervenlige løsninger for virksomhederne, 

da det er afgørende for den gode dialog med kommunen 

• at markere i de konkrete løsninger, at dialog med virksomhederne om 

miljøgodkendelser mv. er afgørende for levering af god service og 

forsat er en central del af kommunernes arbejde med virksomheds-

området 

• at tage det forbehold, at opbakning til digitaliseringsprojektet afhæn-

ger af resultaterne af analysen af behov for disse løsninger 

• og at en løsning skal holde sig inden for anbefalingerne fra Virksom-

hedsudvalg II, som der har været bred enighed om, herunder fra re-

præsentanterne fra de organisationer, der har repræsenteret virksom-

hederne i udvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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3. Temadrøftelser 

3.1. Natur- og landbrugskommissionen 

SAG.NR.:000232802 nat 

 

Baggrund 

Med udgangspunkt i Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger forventes 

det, at der i løbet af de kommende år skal udarbejdes nye regler for 

landbrugsreguleringen, der adskiller reguleringen af anlæg og arealer.  

./. Med henblik på at bidrage til dette arbejde, har KL udarbejdet vedlagte 

notat som input til Natur- og Landbrugskommissionens drøftelser af 

forslag til en model for reguleringen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter fordele og ulemper ved den fremlagte 

model, som kan indgå i KL’s videre arbejde i forbindelse med Natur- og 

Landbrugskommissionen.  

 

Sagsfremstilling  

Husdyrreguleringsudvalget kom i sin rapport i juni 2011 med en anbefa-

ling af, at landbrugsreguleringen ændres, så areal og anlæg miljøgodken-

des hver for sig.  

 

Sigtet er at lade alle typer gødning blive underlagt en generel sårbarheds-

differentieret arealregulering. På denne måde ønsker udvalget at sikre en 

samlet kvælstofregulering med anvendelse af færre administrative res-

sourcer. Det forudsættes, at de nye regler kan spille sammen med vand- 

og naturplanerne samt grundvandsbeskyttelsen. 

 

Der er nu nedsat en uafhængig Natur- og Landbrugskommission, der 

skal ”komme med forslag til løsning af landbrugets strukturelle, økono-

miske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugser-

hvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen”. 

 

Kommissionen forventes på denne baggrund at ville komme med et bud 

på en fremtidig landbrugsregulering, og denne forventes at inddrage an-

befalingerne i Husdyrreguleringsudvalgets rapport. 

 

Sekretariatet har med vedlagte notat forsøgt at se muligheder for at ko-

ordinere og fremme kommunernes arbejde med myndighedsopgaverne i 

det åbne land i fald, hvis der indføres en sårbarhedsdifferentieret arealre-

gulering. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235246
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Gødningsreguleringen vurderes mest hensigtsmæssigt foretaget af staten 

med udgangspunkt i de nationale kortlægninger af jordbundsforhold og 

følsomme vandoplande og grundvandsforekomster. Der forventes at væ-

re et meget begrænset råderum for reguleringen, og den vil derfor være 

mindre interessant for kommunerne.  

 

Det er imidlertid vigtigt, at kommunerne kan bidrage til kortlægningerne 

og dermed administrationsgrundlaget med deres lokalkendskab til fx § 3 

områder, grundvandsinteresser mv., så næringsstofreguleringen kan spille 

sammen med de kommunale vand- og naturhandleplaner og indsatspla-

nerne for grundvandsbeskyttelsen. 

 

Man forestiller sig, at der ikke længere vil skulle foretages en miljøgod-

kendelse af brugen af landbrugsarealer. I stedet vil det blive fastlagt, 

hvilke mængder, der må udbringes af kvælstof og fosfor pr. ha på de en-

kelte arealer, og hvilke virkemidler man kan vælge, hvis markens gød-

ningskvote ønskes hævet (fx efterafgrøder).  

 

Kontrollen med de anvendte mængder og typer af gødning og evt. valgte 

virkemidler kan foregå ved hjælp af bedriftens årlige gødningsregnskab, 

på samme måde som i dag. Det er staten (Plantedirektoratet), der i dag er 

tilsynsmyndighed på gødningsregnskaberne. Den administrative kontrol 

er omfattende, mens staten kun i meget begrænset omfang foretager ti l-

syn ”i marken”. 

 

Med afskaffelsen af miljøgodkendelser af arealanvendelsen bortfalder en 

administrativ byrde for såvel myndigheder som erhverv. 

 

Hvad angår det fysiske tilsyn, vil det være oplagt at se på placeringen af 

opgaverne i forbindelse med omlægning af regelgrundlaget. Landbruget 

oplever i dag en overlappende kontrol, der foretages af to forskellige 

myndigheder. Husdyrreguleringsudvalget anbefaler et enstrenget system 

for den fysiske kontrol.  

 

Det vil være den mest effektive opgaveløsning, at kommunerne foretager 

de fysiske tilsyn med landbrugene, herunder med vaskepladser, kemikali-

er mv. samtidigt med tilsynet med landbrugsanlægget. Dermed sikres re-

gelmæssigt tilsyn uden store transportudgifter for tilsynsmyndigheden. 

 

Tilsynene vil efter implementeringen af IE Direktivet foregå efter en ri-

sikovurdering, som kommunen gennemfører, men der kunne indgå en 
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dialog med staten, så de landbrug, som staten på baggrund af uregelmæs-

sigheder udpeger til tilsyn, medtages i kommunernes tilsyn. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

3.2. Kommunernes rolle i omstillingen til et fossilfrit 
Danmark 

SAG NR.: 000241975 - brh    

 

Baggrund 

Som opfølgning på det energiforlig, som regeringspartierne og forligs-

parterne indgik i marts måned, bliver der udarbejdet nationale retnings-

linjer for vejen til et Danmark udelukkende forsynet fra vedvarende 

energi.  

 

Spørgsmålet er, hvori den kommunale opgave ligger i denne omstilling 

væk fra gas, olie og kul som energikilder. Skal kommunerne blot fortsæt-

te som varmeplanmyndighed, som grundlæggende består i at godkende 

projektforslag fra energiforsyningerne – eller kan kommunerne være med 

til at skabe en helhedsplanlægning for omstillingen lokalt? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, om man kommunalt bør have større 

indflydelse på, hvordan energisystemet skal udvikle sig lokalt. Det vil sige 

om kommunerne kan spille en rolle i forhold til dels borgerne, dels de 

små og mellemstore virksomheder.  

 

Det drejer sig blandt andet om:  

• At få borgere med egne gas- eller oliefyr til at investere i anlæg baseret 

på vedvarende energi, fx jordvarme eller solceller 

• At få private boligejere til at investere i energirenovering 

• At få små og mellemstore virksomheder, som ligger i individuelt for-

synede områder, til at investere i anlæg baseret på vedvarende energi 

• At få små og mellemstore virksomheder til at investere i energireno-

vering. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000241975
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I givet fald skal sagen rejses på normal måde overfor Regeringen og Fol-

ketinget, så kommunerne kan få økonomisk kompensation for de nye 

opgaver. 

 

Sagsfremstilling  

Regeringen har lovet nationale retningslinjer for udbredelsen af fjern-

varme på bekostning af naturgassen, for øget brug af biomasse – og for 

igangsættelser af energirenoveringer.  

 

Derudover vil regeringen allerede i år lave en plan for Smart Grid, som 

er et intelligent el-system, som skal sikre, at den producerede energi ud-

nyttes bedst muligt. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lide-

gaard taler om det som en genindførelse af strategisk energiplanlægning 

på nationalt niveau.  

 

KL har gennem flere år efterspurgt nationale retningslinjer for kommu-

nernes indsats i en lokal energiplanlægning. Men spørgsmålet er, hvad 

den lokale, kommunale rolle er? 

 

Siden 2009 har KL arbejdet aktivt for, at strategisk energiplanlægning 

skal være en kommunal opgave. Puljen på 19 mio. kr. i energiforliget t il 

partnerskaber om strategisk energiplanlægning er det nærmeste, vi er 

kommet en tilkendegivelse fra statslig side om, at kommunerne tænkes at 

spille en rolle i at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.  

 

Det er dog fortsat uklart, om den rolle, som staten har tiltænkt kommu-

nerne, er mere end rollen som varmeplanmyndighed, som i praksis blot 

er godkendelse af projektforslag fra energiselskaberne om udvidelser e l-

ler skift af energikilde. 

 

Kommunerne kan være med til at omsætte puljen til arbejdspladser og 

lokal udvikling. Det handler blandt andet om at kunne på se tværs af 

kommunegrænser, at inddrage forskellige energiaktører i samarbejder – 

og at skabe den nødvendige politiske opbakning til, at nye anlæg og om-

stillingen til nye energiformer bliver til noget i praksis. Med en sådan 

brug af puljemidlerne vil kommunerne bevæge sig videre end den tradit i-

onelle rolle som varmeplanmyndighed. 

 

Grundlæggende for strategisk energiplanlægning er også, at indsatsen for 

energibesparelser skulle kobles med omstillingen til vedvarende energi, 

så den indsats der giver størst gevinst prioriteres først.   
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For nogle typer bygninger kan energirenovering betale sig selv hjem 

gennem energibesparelser over en kort årrække. For andre er det vedva-

rende energi, som er løsningen. For bygninger, som er forsynet med gas, 

er der mere at spare både på varmeregningen og for miljøet, hvis energ i-

forbruget kan reduceres – end bygninger der bruger grøn fjernvarme. 

Spørgsmålet er, om kommunen kan spille en rolle med oplysning til bor-

gerne om, hvad der er det gode valg.  

 

Energiselskaberne er i energiforliget blevet pålagt en yderligere bespare l-

sesforpligtelse. Det betyder, at selskaberne skal realisere dobbelt så store 

besparelser hos det offentlige, i erhvervet og hos de private boligejere 

som tidligere. Energibesparelsen kan energiselskabet godskrive sig, når 

det kan dokumenteres, at deres rådgivning har gjort en forskel i energ i-

regnskabet. 

 

Energiselskaberne har traditionelt prioriteret energibesparelser i de stør-

re, private virksomheder. Det har stort set efterladt boligejerne – og de 

små og mellemstore virksomheder - uden støttet rådgivning. Hidtil har 

Go’ Energi stået for en stor del af kontakten til virksomhederne, men 

den rådgivningsinstans nedlægges som følge af energiforliget.  

 

Medmindre der sker store ændringer i energiselskabernes indsats, vil der 

således være en rådgivningsopgave i forhold til borgerne og de små og 

mellemstore virksomheder, som måske kan udfyldes af kommunerne?  

 

Mange kommuner har CO2-reduktionsmål og andre klima- og miljømål-

sætninger, som betyder, at de allerede yder en betydelig indsats overfor 

borgerne samt de små og mellemstore virksomheder.  

 

Det EU-støttede projekt ”Carbon 20” er et godt eksempel på en kom-

munal indsats. Her udvikler syv kommuner metoder ti l dialog med virk-

somheder om energiforbrug. I det treårige projekt ”Carbon 20” vil 

kommunerne indgå partnerskab med i alt 100 virksomheder, der forplig-

ter sig til at reducere deres CO2-udledning med 20 procent. 

 

 

Beslutning 
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5. Behandlingssager 

5.1. Klimatilpasning i tværkommunalt perspektiv 

SAG.NR.:000232802 mcn 

 

Baggrund 

Kommunerne udfordres meget kraftigt af regionerne på klimatilpas-

ningsområdet. Det gælder både i relation til vækst og i mere faglig for-

stand for eksempel i forhold til kortlægning for klimatilpasning. 

 

KL’s og KKR’s formandskab drøftede d. 30. maj situationsbestemte 

tværkommunale samarbejder blandt andet med udgangspunkt i klimati l-

pasningsområdet. 

 

Indstilling 

At udvalget drøfter  

 hvad der skal til for at kommunerne kan koble vækstdagsordenen 

til klimatilpasning 

 mulige tværkommunale organiseringsformer på klimatilpasnings-

området 

 

Sagsfremstilling  

./. Som det fremgår af vedlagte notat presser regionerne på for at få opga-

ver på klimatilpasningsområdet. Lige nu drejer de primære udfordringer 

sig om kortlægning, prioritering af indsatser på tværs af kommunerne og 

i forhold til regeringens satsning på grøn omstilling.  

 

 Ministeren tillægger grøn omstilling stor betydning med vægt på, at der 

skabes nationale fyrtårnsprojekter inden for dette område.  

 

Det er derfor nødvendigt, at KL kan synliggøre en troværdig tværkom-

munal organisering, der både kan håndtere den faglige udfordring at 

vand løber på tværs af kommuner, og samtidig synliggøre, at kommuner-

ne er interesseret i, og i stand til, at løfte vækstdagsordenen. 

 

 
Beslutning 

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232802
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5.2. Rapport til godkendelse om helikopterlandingsplad-
ser til sygehuse 

SAG NR.: 000239701 cef 

 

Baggrund 

Sagen efterudsendes. 

 

Indstilling 

 

 

Sagsfremstilling  

 

 

Beslutning 

 

 

5.3. Udkast til vindmølleaftale til godkendelse 

SAG NR.: 000240694 cef 

 

Baggrund 

Sagen efterudsendes. 

 

Indstilling 

 

 

Sagsfremstilling  

 

 

Beslutning 

 

 

5.4. Ændrede udlejningspriser på kommunale kolonihaver  

SAG NR.: 000238884 cef 

 

Baggrund 

Sagen efterudsendes. 

 

Indstilling 

 

 

Sagsfremstilling  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239701
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240694
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238884
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Beslutning 

 

 

5.5. Byggesagsgebyr – og forenklingsinitiativer i forhold 
til byggelovgivningen 

SAG NR.: 000242037 akp 

 

Baggrund  

Energistyrelsens arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling, der 

forventes at afrapportere i 3. kvartal 2012, drøfter i øjeblikket endelig a f-

rapportering og her særligt anbefalinger til den fremtidige struktur for 

byggesagsgebyrer.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL’s sekretariat i arbejdsgruppen arbejder for følgende: 

• At Energistyrelsen forpligter sig til, at offentliggørelse af sagsbehand-

lingstider fremadrettet skal indeholde opgørelse af den reelle sagsbe-

handlingstid – fra sagen er fyldestgørende til den er færdigbehandlet, 

og at kommunerne i BBR bliver forpligtet til at indføre tidspunktet 

for fyldestgørende ansøgning 

• At der arbejdes for, at endelig beslutning om omlægning af gebyr-

strukturen afventer flere erfaringer fra de kommuner, der allerede har 

truffet politisk beslutning om at lægge gebyret om til at være timeba-

seret 

• At der arbejdes for at fjerne gebyret for at se egne sagsakter i tinglys-

ning.dk.  

 

Sagsfremstilling  

Frivilligt kryds i BBR 

I debatten om lange sagsbehandlingstider skydes der ofte på kommuner-

nes manglende evne til at honorere brugernes behov. Debatten baseres 

på udtræk af sagsbehandlingstider fra BBR, hvor antal dage, fra sagen er 

ansøgt til kommunen har truffet afgørelse, opgøres. Kommunerne erfa-

ring er, at ansøgningerne er mangelfulde eller forkerte for mere end 50 % 

vedkommende, og sagsbehandling må derfor afvente supplerende oplys-

ninger fra ansøger.  

 

En række kommuner har bedt KLs sekretariat om at arbejde for et krav 

om, at kommunerne for alle byggesager i BBR skal indføje, hvornår en 

sag er fuldt oplyst og dermed kan realitetsbehandles.  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000242037
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I dag er der en række kommuner, der udfylder feltet frivilligt eller laver 

tilsvarende registreringer i egne byggesagssystemer, for i egen organisat i-

on at have den oplysning klar i debatten om lange sagsbehandlingstider. 

 

I arbejdsgruppen er der indlagt en præmis om, at de foreslåede initiativer 

skal være DUT-neutrale. En forudsætning er derfor, at KL – hvis det 

kommer dertil, og der ikke er initiativer fra arbejdsgruppen, der udligner 

DUT-beregningen den anden vej - er indstillet på at acceptere krav om 

indberetningen uden efterfølgende at kræve DUT.  

 

Gebyromlægning 

Byggesagsområdet er gebyrfinansieret.  

 

Kommunerne har i de senere år set, at effektivisering fra statens side sø-

ges opnået ved at fjerne byggesagsopgaver fra kommunerne. Men opga-

ven forsvinder ikke for virksomheder og borgere, for der skal fortsat på-

ses forhold i forhold til planlovgivningen, i forhold til miljølovgivningen 

mv. 

 

Afbureaukratiseringsinitiativerne bringer ofte virksomhed og borgere i 

en vanskelig situation, og betyder, at man alligevel ønsker kontakt med 

kommunen for at få afklaret regelgrundlaget. Nogle kommuner henviser 

rimeligt konsekvent til at søge rådgiver, mens andre bistår borgere og 

virksomheder bedst muligt, og dermed reelt står med en opgave, man ik-

ke kan gebyrfinansiere. 

  

Ændringerne af regler for opstilling af carporte i sommeren 2011 er et 

godt eksempel på statens forsøg på afbureaukratisering, hvor resultatet 

blev, at retstilstanden for en enkelte borger/virksomhed blev forringet, 

fordi man uforvarende kunne stå med et ulovligt byggeri – hvis man ikke 

lige havde tjekket med kommunen. Og det ulovlige byggeri kan kommu-

nerne efterfølgende skulle lovliggøre – evt. uden at kunne opkræve gebyr 

herfor. 

 

I arbejdsgruppen har der været en vis tendens til alene at tænke regelfor-

enklinger i forhold til bygningsreglementet, men der er en gryende for-

ståelse for, at en byggesag er langt mere end Bygningsreglementet.  

 

Et byggeri skal også overholde krav til beskyttelseslinjer, til planlov, mi l-

jøbeskyttelseslov mv. Forståelsen har også medført, at en meget stor del 

af arbejdsgruppens indsats har fokuseret på regelforenklinger i forhold til 

anden lovgivning, der skal påses i forbindelse med byggearbejder. 
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KLs bestyrelse har tidligere tiltrådt, at KL’s sekretariat i arbejdsgruppen 

skal arbejde for 

• 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. 

 

Timebaseret gebyropkrævning er efter sekretariatets vurdering tung at 

administrere. Reglerne i Bygningsreglementet giver i dag mulighed for, at 

kommunerne kan vælge en timebaseret gebyrmodel eller faste gebyrer 

inden for fem faste gebyrkategorier. Sidstnævnte er den mest fremher-

skende. 

 

./. Energistyrelsen har udarbejdet vedlagte oversigt over forskellige gebyr-

modeller. På baggrund heraf når styrelsen frem til at anbefale en timeba-

seret gebyrmodel. KLs sekretariat har givet en lang række kommentarer 

til oversigten.  

 

KLs sekretariat har ikke kunnet støtte konklusionen om, at friheden til at 

fastsætte gebyrer skal begrænses ved at gebyrer alene skal kunne opkræ-

ves timebaseret. 

 

Energistyrelsen har indhentet erfaringer fra fem kommuner, der har valgt 

at ændre til timebaseret gebyr. (Tønder, Guldborgsund, Faxe, Billund og 

Horsens). Umiddelbart ser det ud til, at ændring fra et fast gebyr til et 

timebaseret gebyr medfører lavere gebyrer til erhvervslivet og dyrere ge-

byrer for private parcelhuse, garager mv. – altså en omfordeling af om-

kostningerne til byggesagsbehandling. I arbejdsgruppen i Energistyrelsen 

sidder alene repræsentanter fra erhvervslivet. 

 

KLs sekretariat har henvist til, at erfaringerne med de timebaserede ge-

byrer i kommunerne endnu er begrænsede. Fx er Horsens Kommune 

først startet på timebaserede gebyrer i januar 2012. KLs sekretariat har 

derfor i arbejdsgruppen foreslået (og til en vis grad fået anerkendelse for 

synspunktet fra Dansk Byggeri), at der skal være et bredere erfarings-

grundlag, før en evt. ændring. En to-årig evalueringsperiode frem til 

2014 har været nævnt. 

 

Andre emner i arbejdsgruppen 

I øjeblikket forventes følgende anbefalinger at blive givet videre fra ar-

bejdsgruppen: 
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• Flere ombygninger i etageejendomme og erhvervsbyggeri undtages for 

kravet om anmeldelse eller byggetilladelse  

• Certificeringsordning for transportable konstruktioner, fx. c irkus- og 

festivaltelte, så de ikke skal byggesagsbehandles, men alene sagsbe-

handles i forhold til brand, trafik mv. 

• Forbedret formidling af bestemmelserne vedrørende byggeret – Ener-

gistyrelsen omskriver kapitel 2 i BR10 

• Planloven samtænkes i højere grad med de forenklinger, der allerede 

er lavet i BR10 

• Kommunen skal ikke længere kontrollere, at VVSerne er autoriseret 

• Kommunens rolle i forhold til byggeri på forurenet jord klargøres, så 

der reelt er færre tilfælde, hvor regionerne skal involveres. 

• Retssystem – behandlingen af klager efter byggeloven lægges i Natur- 

og Miljøklagenævnet 

• Indretning af køkkener mv. efter fødevarelovgivningen skal påses af 

fødevaremyndigheden allerede i forbindelse med, at der gives bygge-

tilladelse. 

 

Derudover har KL rejst en problemstilling, der endnu ikke er realitets-

behandlet i arbejdsgruppen: 

 

I dag kan borgere se egne tinglysningsdokumenter i tinglysning.dk mod 

at betale Domstolsstyrelsen herfor. Det betyder, at borgernes interesse 

for at se på tinglyste servitutter før der søges om en byggesag bliver be-

grænset af, at der skal betales.  

 

I den kommende selvbetjeningsløsning Min digitale Byggesag er der lagt 

op til, at alle relevante oplysninger skal ligge klar i digital form, når man 

starter sin ansøgning.  

 

KL’s sekretariat har foreslået, at der for at understøtte effektiviserings-

gevinsten af selvbetjeningsløsninger, søges fundet en løsning, så borgere 

og virksomheder får gratis adgang til dokumenter om egen ejendom i 

tinglysning.dk.  

 

 
 

Beslutning 
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5.6. Kommunale opgaver i forlængelse af lov om randzo-
ner 

SAG NR.: 000241750 esg 

 

Baggrund 

En række kommuner kimes ned af landmænd, der har spørgsmål til, om 

deres vandløb er omfattet af lov om randzoner. Kommunerne spørges, 

fordi kommunerne er myndighed for vandløbsloven. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for en information, hvorefter kommunerne 

påtager sig at fortælle, hvad et vandløb er, men hvor kommunerne ikke 

forpligtes til at besigtige konkrete vandløb. 

 

Sagsfremstilling  

Da lov om randzoner blev forhandlet, var der ikke fra Fødevareministe-

riet udsagn om, at denne lov gav nogen opgaver til kommunerne. 

 

Lige nu har nogen landboforeninger iværksat en aktion, hvorefter man 

opfordrer sine medlemmer til at ringe til kommunen og spørge, om deres 

vandløb er omfattet af lov om randzoner. Det har ført til, at nogen 

kommuner kimes ned med spørgsmål fra landmænd. 

 

Fødevareministeren har i et samråd tilkendegivet, at kommunerne er 

myndighed på vandløbsområdet, og at kommunerne i forlængelse heraf 

kan svare på, om givne vandløb nu også er vandløb. 

 

Sekretariatet er i forhandling med Fødevareministeriet om en fælles ud-

melding, der forklarer, hvem der kan svare på hvad. Altså hvad kommu-

nerne kan svare på, og hvad Fødevareministeriet kan svare på. 

 

Sekretariatet søger i disse forhandlinger at få skruet ned for Fødevaremi-

nisteriets forventninger til, hvad kommunerne skal svare på. 

 

Efter drøftelse med en række kommunale medarbejdere på vandløbsom-

rådet anbefaler sekretariatet, at vi accepterer at svare på, hvad man for-

står ved et vandløb, men at vi undgår en forpligtelse til besigtigelse af 

konkrete vandløb. 

 

En besigtigelse af konkrete vandløb vil være en helt uoverskuelig opgave. 

Hertil kommer, at landmænd udmærket ved, hvad han selv har af vand-

løb. Der er tale om en aktion mod en lov, som nogen landmænd ikke kan 

lide, og det skal vi søge at holde kommunerne ude af. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000241750
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Beslutning 
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Klimatilpasning 

SAG NR.: 000232802 mcn 

 

Baggrund 

Ifølge regeringsgrundlaget skal kommunerne inden udgangen af 2013 la-

ve klimatilpasningsplaner, men diskussionen af hvordan indsatserne skal 

finansieres har forsinket processen på trods af stor enighed mellem KL 

og miljøministeren.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at det tages til efterretning, at arbejdet med nye regler til 

støtte for finansiering af klimatilpasning trækker ud, og at KL søger sa-

gen inddraget i de økonomiske forhandlinger for at fremme sagen. 

 

Sagsfremstilling  

Miljøministeren har i regeringsgrundlaget bundet sig op, på at der inden 

for to år skal laves klimatilpasningsplaner, men der er stort besvær med 

få reguleringen og finansieringen på plads.  

 

KL har i sit udspil anbefalet, at man anskuer spildevandsanlæg bredere, 

end man traditionelt har gjort, således at nye løsninger på overfladen og-

så vil kunne takstfinansieres.  

 

Indtil nu har diskussionen primært fokuseret på byerne, men det står 

klart, at i rigtig mange byer vil det være uforholdsmæssigt dyrt udeluk-

kende at fokusere på løsninger i byerne, uden at løse problemerne i det 

åbne land, idet en stor del af udfordringer ofte ligger i at åer går over de-

res bredder mv.  

 

En del af løsningerne skal altså findes i det åbne land, og derfor foreslår 

KL, at spildevandsløsninger i det åbne land også kan takstfinansieres, og 

at kommunerne gives en række redskaber, så det bliver muligt at styre 

vandet i det åbne land. Konkret er der tale om redskaber af typen: 

 

• Landskabsmodellering, f.eks. mulighed for at ændre landskabet således 

at vandet kan tilbageholdes i længere tid. 

• Lokal udpegning af oversvømmelsesområder vha. planloven for ek-

sempel i form af en tinglysning af en oversvømmelsesret på et bestemt 

stykke jord 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232802
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• Mulighed for at differentiere brugen af vandløb, sådan at nogle kan af-

lede hurtigt, mens andre kan holde vandet tilbage  

• Brug af søer til reservoirformål. 

 

Interessenter 

På et overordnet niveau må det antages, at der kan indgås en alliance 

mellem KL og landbruget omkring denne tilgang, idet landbruget vil op-

nå en større sikkerhed for, hvilke arealer der kan dyrkes intensivt, og 

hvilke der kan risikere oversvømmelser. 

 

Miljøministeren har tilkendegivet, at hun har forståelse for problemsti l-

lingen, men at det er nødvendigt at finde en snitflade imellem løsninger, 

der kan finansieres via taksterne, og løsninger der finansieres via landdi-

striktsmidlerne, som finansierer vådområdeprojekterne under vandpla-

nerne. Det anser sekretariatet primært for at være et teknisk spørgsmål, 

der derfor kan finde en løsning. 

 

Miljøministeren og KL er blevet enige om at forsøge at løfte problemsti l-

lingen ind i økonomiforhandlingerne, for ad den vej at presse på for en 

løsning af opgaven. 

 

Forventningsafstemning 

Usikkerheden omkring finansieringen af indsatserne har ledt til, at regel-

grundlag og de tilhørende redskaber er blevet forsinket. Der er lagt op 

til, at klimatilpasningsplanen skal inkorporeres som en del af kommune-

planen, og det forventes, at den udelukkende vil komme til at indeholde 

et krav om kortlægning og en pligt til at udpege områder. Der vil således 

ikke komme en eksplicit handlepligt i forhold til indsatser i lovgivningen. 

 

Idet planerne indgår i regeringsgrundlaget, ligger det ministeren meget på 

sinde at overholde tidsplanen. Dette kombineret med den manglende 

handlepligt gør det nødvendigt at forventningsafstemme omkring den 

opgave, som kommunerne står overfor. Det må udtrykkeligt fremgå, at 

klimatilpasningsplanerne ikke er ensbetydende med, at alle kommuner er 

klimatilpasset i morgen. Der er i stedet tale om et plangrundlag, der gør 

det muligt for kommunerne at tilpasse på den samfundsøkonomiske 

mest optimale måde. 

 

Beslutning 
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6.2. Godkendelse af rapport fra arbejdsgruppe om fremti-
dens vindmølleplanlægning 

SAG NR.: 000230157 cef 

 

Baggrund 

Sagen efterudsendes. 

 

Indstilling 

 

 

Sagsfremstilling  

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000230157
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7. Eventuelt 

 


