
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 
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3. Temadrøftelser 
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5. Behandlingssager 

5.1. KL´s udspil til Natur- og Landbrugskommissionen 

SAG NR.: 000235246 trr/nat/bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sekretariatet udarbejder KL´s samlede natur- og land-

brugsudspil til præsentation for kommissionen. Udspillet bør baseres på 

og sammentænke de nævnte politiske mandater indenfor plan-, land-

brugs- og naturområdet. I relevant omfang inddrages desuden KL´s pol i-

tik i relation til klimatilpasning. Udspillet behandles af teknik- og miljø-

udvalget på et kommende møde. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.2. Etablering af færgesekretariat 

SAG NR.: 000237576 msn 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL svarer Småøernes Færgeselskab,  

• at KL ikke bevilger penge til et færgesekretariat,  

• at den enkelte kommune, som modtager det øgede tilskud, selv afgør, 

hvad midlerne anvendes til, herunder om kommunen ønsker at indgå i 

et fælles færgesekretariat, og i givet fald hvilke funktioner og tilhøren-

de omkostninger, der skal være forbundet med et sådant sekretariat. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

5.3. Udvidet adgang for kommunerne til anvendelse af 
midler fra kommunalt ejede vindmøller 

SAG NR.: 000242615 cef 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL foreslår, at der skabes en udvidet adgang for kom-

munerne til at anvende midlerne fra kommunalt ejede vindmøller til 

energibesparende tiltag fx energirenovering af kommunale bygninger, 

uden der sker modregning i kommunernes bloktilskud. 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235246
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000237576
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000242615
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. Der var en bemærkning 

om, at muligheden for at anvende midlerne skulle opfattes bredere. Det 

er sekretariatets vurdering, at kommunernes adgang til at anvende midler 

fra kommunalt ejede vindmøller, skal være fokuseret på et i forvejen pri-

oriteret område. Og at en udvidelse af forslaget til andre områder, vil 

støde ind i en mere principiel barriere. 

 

5.4. Nye IKT-krav i kommunerne 

SAG NR.: 000243544 akp 

 

Indstilling 

De to høringssvar indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.5. Arbejdsgruppen om byggeskadeforsikring  
SAG NR.: 000243543 akp  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• KL bakker op om de foreslåede anbefalinger i udkast til afrapporte-

ring 

• forenkling af den kommunale sagsbehandling skal i fokus, hvis der i 

det videre arbejde frem mod 1. september i arbejdsgruppen træffes 

beslutning om at anbefale forsikringsordningen udvidet til også at 

omfatte selvbyggere. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.6. Forenkling og modernisering af VVM reglerne 

SAG.NR.: 000232803 bem  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i Udvalget til forenkling og modernisering af VVM 

arbejder for: 

• At VVM integreres i udvalgte sektorlovgivninger, hvor det giver ef-

fektiviseringsgevinster, eksempelvis på virksomhedsområdet, samt at 

øvrige VVM opgaver forbliver i planloven,  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000243544
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000243543
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232803
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• At der ikke lovmæssigt udlægges mere ansvar til bygherre, idet dette 

ikke løser udfordringen med de lange sagsbehandlingstider,  

• At sikre en grundig belysning af, hvordan VVM opgaven kan gøres 

mere smidig og enkel, herunder at udvalget både fokuserer på lovfo-

renklinger samt andre tiltag, der kan understøtte kommunernes fort-

satte arbejde på området, og 

• At sekretariatet overvejer mulige kommunale løsningsmodeller, her-

under tværkommunale samarbejdsløsninger, som kan være et alterna-

tiv til flytning af VVM-opgaven fra kommunalt regi.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. Der var bemærkning om, 

at der formentlig ikke vil være andre områder med effektiviseringsgevin-

ster end virksomhedsområdet. 
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6. Sager til forventet efterretning 
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7. Eventuelt 

 


