
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 

Referat af KL’s Teknik og Miljøudvalgets høring af den 9. august 2012 

vedlægges 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 23. august 2012. 

 

Udvidet adgang for kommunerne til anvendelse af midler fra 

kommunalt ejede vindmøller 

Indstilling – Det indstilles, at KL foreslår, at der skabes en udvidet ad-

gang for kommunerne til at anvende midlerne fra kommunalt ejede 

vindmøller til energibesparende tiltag fx energirenovering af kommunale 

bygninger, uden der sker modregning i kommunernes bloktilskud. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Etablering af færgesekretariat 

Indstilling – Det indstilles, at KL svarer Småøernes Færgeselskab,  

• at KL ikke bevilger penge til et færgesekretariat, og 

• 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. 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.  

Beslutning – Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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3. Temadrøftelser 
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4. Lukkede sager 
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5. Behandlingssager 

5.1. Vand - og naturplanerne – implementering og anden 
plangeneration  
SAG NR.: 000240373 trr/npj 

 

Baggrund 

Sideløbende med den kommunale implementering af første generation af 

vand- og naturplanerne, er staten i gang med at forberede en ny plange-

neration for perioden efter 2015. Det er afgørende, at der fremadrettet 

bliver rettet op på de mange uhensigtsmæssigheder fra første planperio-

de. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• KL arbejder for et ændret statsligt planparadigme på dette område, 

hvor det nye paradigme er karakteriseret ved en meget mindre vægt på 

helt detaljerede angivelser af meget konkrete indsatser og i stedet en 

meget højere grad af mål- og rammestyring karakteriseret ved de i 

manchetten angivne forhold 

• At udvalgets medlemmer, på basis af egne erfaringer med vandpla-

nerne, giver evt. yderligere input til dialogen om næste generation af 

planer. 

 

Sagsfremstilling  

Med høringen af de kommunale vand- og naturhandleplaner er kommu-

nernes implementering af vand- og naturindsatsen igangsat. Handlepla-

nerne skal vedtages ultimo 2012 og implementeres i 2013-2015. Kom-

munerne er samlet set kommet succesfuldt fra start med rettidige hørin-

ger og gennemarbejdede handleplaner.  

 

Sideløbende med dette går staten i gang med at forberede en ny plange-

neration. Fx er KL af miljøminister Ida Auken inviteret til et 24-timers 

topmøde 6.-7. sept. 2012 om anden generation af vandplanerne. De nye 

statslige planer for perioden 2016-2021 skal efter lovgivningen i høring 

ultimo 2014 og vedtages ultimo 2015.   

 

Hovedproblemerne i den statslige proces og planlægning for første plan-

periode har været: 

• Manglende sammenhæng mellem mål, virkemidler og finansiering 

• En regel- og processtyring, der er blevet ekstremt detaljeret 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240373
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• Uafklaret forventningsafstemning af ambitionsniveauet mellem det 

politisk og administrative niveau. 

 

./. De mere konkrete udfordringer er beskrevet i vedhæftede notat. For at 

sikre implementering, fremdrift, omkostningseffektivitet og synergi er 

det er afgørende, at disse fejltagelser ikke gentages i næste planperiode – 

og at det overordnede statslige planlægningsparadigme ændres markant 

for at sikre dette skift. 

 

KL´s ønsker til anden plangeneration 

Til anden planperiode foreslår sekretariatet et nyt planlægningsparadig-

me, der bygger på mål- og rammestyring og er karakteriseret ved, at: 

• Der er et ensartet datagrundlag for planerne – inkl. en ensartet faglig 

forståelse hos interessenterne af målbare parametre m.m. 

• Statens planer indeholder den nuværende basisanalyse og en bindende 

målsætning – ikke den nuværende statslige planlægning  

• Kommunernes handleplaner bevares og udvikles – p.t. har de statslige 

planer vanskeliggjort en helhedsorienteret, kommunal planlægning 

• Statens målsætning vedtages rettidigt, så kommunerne ikke som i før-

ste planperiode bliver belastet af statens forsinkelse, der i første plan-

periode førte til indsatstyper (som fx P-vådområderne) uafhængigt af 

de helhedsorienterende kommunale handleplaner 

• Der i implementeringen skal kunne anvendes forbedrede, nye statslige 

og målrettede virkemidler, fx finansieret over landdistriktsprogram-

met. Her vil statens rammestyring kunne komme i spil.  

 

 
 

Beslutning 

 

 

5.2. Klimatilpasning i det åbne land 

SAG NR.: 000232804 mcn 

 

Baggrund 

KL’s udspil ”Et robust Danmark” viste, hvordan de øgede nedbørs-

mængder skaber et stigende behov for at kunne styre vandet på landet, så 

det dels ikke ligger tilfældige steder på marker, dels ikke skaber proble-

mer i byerne. 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232804
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Indstilling 

Det indstilles, at KL anbefaler Natur- og Landbrugskommissionen, at 

det undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt at kunne begrænse dræ-

ningsretten fra overflade arealer i det åbne land i forbindelse med større 

klimatilpasningsprojekter.  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med vandplanerne har kommunerne hjemmel til at begræn-

se spildevandsselskabernes ret til at lede overfladevand fra byerne ud i 

vandløbene. Derimod er dræningsretten i det åbne land ikke omfattet af 

reguleringen i henhold til vandplanerne.  

 

Forsikringsselskaberne har opgjort udgifterne i forbindelse med sidste 

års skybrud til 6 mia. kr., og med økonomiaftalen for 2013 står det nu 

klart, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner. 

 

En af de helt centrale udfordringer i relation til klimatilpasning er at styre 

vandet i det åbne land, så det ikke løber ind og oversvømmer byerne. Et 

af de påtænkte virkemidler er, at kommunerne skal kunne udlægge om-

råder til midlertidig oversvømmelse.  

 

I den forbindelse vil det være interessant at undersøge, om der kan op-

nås positive synergier i et område, hvis kommunerne også fik hjemmel til 

at kunne begrænse dræningsretten. Det ville være et redskab til bedre at 

kunne styre vandmængderne, således at oversvømmelser i fremtiden ikke 

bliver styret af tilfældigheder, men derimod bedre kan kontrolleres og di-

rigeres derhen, hvor de gør mindst skade, også i det åbne land. 

 

Beslutning 

 

 

5.3. Udspil til Natur- og Landbrugskommssionen 

SAG NR.: 000232804 nat/bem/trr 

 

Baggrund 

Regeringens Natur- og Landbrugskommission har i første halvår af 2012 

udarbejdet indledende analyser. I det kommende halvår vil kommissio-

nen afsøge løsningsscenarier. Teknik- og Miljøudvalgets formand og 

næstformand har derfor aftalt møde medio september 2012 med kom-

missionen formand med henblik på at drøfte et bidrag fra KL. 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232804
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Indstilling 

Det indstilles, at vedlagte udspil tages op i drøftelsen med formanden for 

Natur- og Landbrugskommissionen på mødet i september 2012. 

 

Sagsfremstilling  

./. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udspil som beskriver, hvordan man 

med en helhedsorienteret og effektiv kommunal planlægning kan balan-

cere hensynene til de konkurrerende interesser i det åbne land. Dermed 

kan der skabes rammer for et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt 

landbrug, der går hånd i hånd med hensyn til miljø og natur. 

 

Hovedtanken er, at man med udgangspunkt i vidensbaserede kortlægnin-

ger af jordkvalitet, sårbarhed, klimatilpasningsbehov, naturinteresser mv. 

kan kategorisere områderne i det åbne land, så de kan udnyttes optimalt 

til de rette formål.  

 

Balanceringen af de lokale erhvervs-, natur- og kulturinteresser skal ske i 

en kommunal demokratisk proces, som afspejler de lokale forhold og in-

teresser.  

 

Planlægningen bør understøttes af og koordineres med nationale og lo-

kale indsatser indenfor fx klima og natur. Det er afgørende, at der er 

sammenhæng mellem statslige mål, virkemidler og finansiering i denne 

indsats. Derfor vil der også være behov for nye tiltag, jf. udspillet.  

 

Udspillet baserer sig på eksisterende KL-mandater – samt et enkelt nyt 

mandat, der behandles selvstændigt under punkt 5.2. ”Klimatilpasning i 

det åbne land” på udvalgets møde den 6. sept. 2012. Udspillet skal ses 

som et led i en fortløbende proces, hvor KL så tidligt som muligt vil tage 

en politisk dialog med kommissionen. Der kan derfor være behov for i 

de kommende måneder at udvikle udspillet – afhængig af finanslov m.m.  

 

./. Bilag vedrørende udspil til Natur- og Landbrugskommissionen efterud-

sendes. 

 

Beslutning 
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5.4. Nye regler om prislofter og maksimalpriser for fjern-
varme fra affaldsforbrænding  
SAG NR.: 000244767 ach 

 

Baggrund 

Energistyrelsen har sendt udkast til en ny prisloftsbekendtgørelse i hø-

ring. De nye regler for affaldsvarme vil ændre afgørende på rammevilkå-

rene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL i sit høringssvar påpeger: 

• At den nye bekendtgørelse efter KL’s vurdering vil få stor betydning 

for anlæg til forbrænding af affald, og at konsekvenserne vil variere 

væsentligt fra anlæg til anlæg, 

• At disse konsekvenser slet ikke er belyst, og 

• At disse konsekvenser må belyses, herunder hvordan reglerne rammer 

de forskellige anlæg, og om de nye regler vil føre til egentlige luknin-

ger af anlæg, før man tager stilling til, om reglerne er hensigtsmæssige, 

og hvordan man i givet fald kan hjælpe de anlæg, der kommer i 

klemme. 

 

Sagsfremstilling  

Efter den gældende prisloftmodel skal prisloftet afspejle den pris, som 

varmeforbrugerne alternativt vil kunne få varme leveret til (substituti-

onsprisen). På den måde opstår der tre prislofter: ét prisloft for affalds-

forbrændingsanlæg beliggende i naturgasforsynede områder, ét for af-

faldsforbrændingsanlæg beliggende i biomasseforsynede områder og ét 

for anlæg i centralt forsynede områder. 

 

Udkastet til den nye bekendtgørelse indeholder ét prisloft for alle af-

faldsforbrændingsanlæg, som er baseret på varmepriserne fra de centrale 

kraftvarmeværker. 

 

Sekretariatet vurderer, at ændringen af prisloftsbekendtgørelsen vil flytte 

affald fra de decentrale varmeforsyningsområder til de centrale varme-

forsyningsområder og dermed ændre grundlaget væsentligt for de enkelte 

anlæg. 

 

Dermed vil det nye prisloft betyde en væsentlig ændring af strukturen i 

den del af varmeforsyningen, der bygger på forbrænding af affald.  Den-

ne vurdering deles af Renosam og affalddanmark. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244767
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Den nye regulering skal ses i sammenhæng med det arbejde, der pågår, 

og som vedrører en ny regulering af forbrænding af affald.  

 

KL har i denne dialog understreget vigtigheden af, at organiseringen 

først ændres, når de nødvendige forudsætninger er belyst og tilvejebragt, 

herunder regulering af varmepriser og leveringsbetingelser for varme.  

 

Bemærkningerne til bekendtgørelsen fastsætter, hvilke kriterier en ny 

prisloftsmodel skal opfylde. Modellen skal fremme en økonomisk effek-

tivisering af sektoren, modellen skal være passende i en situation, hvor 

affaldsforbrændingsanlæggene skal benchmarkes og konkurrere med hin-

anden, modellen skal understøtte miljømæssigt hensigtsmæssige løsnin-

ger, og endelig skal reglerne tilstræbe at sikre, at varmeforbrugerne alene 

skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. 

 

Det er svært at vurdere, om de nye regler lever op til disse kriterier, når 

der ikke er foretaget en belysning af konsekvenserne af de nye regler. 

 

I høringsudkastet har Energistyrelsen ikke udarbejdet en konkret bereg-

ning af det ”nye” prisloft, så prisloftet konkret kan sammenlignes med 

de forskellige, nugældende prislofter. Konsekvenserne af de nye regler, 

herunder hvor mange konkrete anlæg, der bliver ramt, kendes derfor ik-

ke.  

 

Beslutning 
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Bindende spildevandsplaner 

SAG NR.: 000243575 esg 

 

Baggrund 

Følgende fremgår af den økonomiske aftale for 2013: ”Regeringen vil e f-

ter sommerferien igangsætte en analyse af spildevandsområdet. Det vil 

som led heri blive undersøgt, om kommunerne har de rette værktøjer 

som myndighed på området.” 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sekretariatets bidrag til denne analyse tages til efterre t-

ning. 

 

Sagsfremstilling  

Den ovennævnte tekst fra økonomiaftalen dækker over, at KL med stor 

styrke har fremført det synspunkt i forhandlingerne, at spildevandspla-

nerne bør gøres bindende for forsyningerne. Dette ønske blev ikke imø-

dekommet i forbindelse med forhandlingerne, og sagen landede med 

ovennævnte tekst. 

 

Der er tale om en analyse, der gennemføres af statslige embedsmænd – 

uden kommunal deltagelse. Det skyldes formentlig, at der er forskellige 

synspunkter på sagen i forskellige ministerier.  

 

Finansministeriet er meget overraskende kommet frem til, at da man 

lovgav om selskabsdannelsen på vand- og spildevandsområdet, for at 

skille myndighed fra drift, så skulle det også forstås på den måde, at 

kommunerne ikke længere kunne bestille opgaver løst i selskaberne. 

 

./. Sekretariatet redegør i vedlagte notat for, hvad intentionen med denne 

lovgivning var. Det blev klart understreget overfor Folketinget, at lov-

ændringen ikke ville ændre på miljøreguleringen. Finansministeriets nye 

fortolkning er altså helt ude af trit med intentionerne med denne lovgiv-

ning. 

 

Kommunerne har i dag både rollen som myndighed og rollen som besti l-

ler. Disse to roller hænger meget tæt sammen. Hvis kommunerne frata-

ges rollen som bestiller, så kan kommunerne ikke implementere de poli-

tikområder, kommunerne har som myndighed. Det gælder f.eks. klima-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000243575
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tilpasning, krav til vandkvalitet i vandløb, spildevandsrensning i det åbne 

land, byudvikling mv. 

 

Sekretariatet har sendt notatet til Miljøministeriet, så det kan indgå i den 

analyse, som regeringen har sat iværk, jf. den økonomiske aftale. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

6.2. Spildevandskortlægning 

SAG NR.: 000244398 npj 

 

Baggrund 

Det blev som en del af økonomiaftalen aftalt, at kommunerne inden ud-

gangen af 2013 skal lave klimatilpasningsplaner. Disse planer skal inde-

holde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, hvilket kræver en 

bedre viden om vandets strømningsveje. En lovændring lægger op til, at 

kommunerne kan bestille noget af denne viden hos forsyningsselskaber-

ne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL’s høringssvar tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

Naturstyrelsen vil levere et datagrundlag, som beskriver de forandringer, 

klimaændringerne forventes at skabe i vandets naturlige kredsløb.  

 

Det er nødvendigt for, at kommunerne kan håndtere klimatilpasningen, 

men det er ikke tilstrækkeligt. Kommunerne må også kende begrænsnin-

gerne i kloakkernes kapacitet og den risiko for oversvømmelse, der er 

knyttet til begrænset kapacitet. Datagrundlaget for den analyse ligger hos 

forsyningsselskaberne. 

 

Forslaget til ændring i lov og bekendtgørelse giver kommunalbestyrelsen 

mulighed for at bestille en kortlægning af oversvømmelsesrisiko hos for-

syningsselskaberne.  

 

./. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte høringssvar.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244398
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Sekretariatet har lagt særlig vægt på to punkter: 

• Enkelte elementer i kortlægningen kan skabe usikkerhed og måske 

tvist mellem nogle kommuner og forsyningsselskaber. KL forslår, at 

disse usikkerheder hurtigt afklares. Det kan måske håndteres via 

hjemmesiden ”klimatilpasning.dk”. 

• Kommunerne skal kunne bestille oplysninger om etablering af nye 

spildevandsanlæg. I den forbindelse skal spildevandsselskaberne kun-

ne præsentere alternative løsningsmodeller, hvis de ønsker det.  Be-

mærkningen skal forebygge en tolkning af det aktuelle udkast til be-

kendtgørelse, så selskaberne kun skal fremlægge oplysninger knyttet til 

deres nuværende anlæg.  

 

  
 

Beslutning 

 

 

6.3. Energirenovering af bygningsmassen 

SAG NR.: 000244570 - brh 

 

Baggrund 

I energiaftalen fra marts 2012 er det besluttet, at regeringen skal lave en 

strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse. KL er invite-

ret til at deltage i et netværk, som skal udarbejde et katalog med forslag 

til nye initiativer, som kan fremme energirenoveringen i den eksisterende 

bygningsmasse.  

 

Indstilling 

Sagens indstilles til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

Hvis Danmark skal nå målet om, at vi alene bliver forsynet med vedva-

rende energi, skal der ske en øget effektivisering, som minimerer energi-

spildet og energiforbruget i alle sektorer.  

 

Bygningernes energiforbrug er gang på gang blevet fremhævet som en af 

de helt store syndere. Det tager regeringen nu fat i med udviklingen af en 

strategi for energirenovering af den samlede bygningsmasse.  

 

I 2009 kom den daværende regering med en strategi for reduktion af 

energiforbruget i eksisterende byggeri såvel som nybyggeri. I det nærvæ-
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rende arbejde med at lave en strategi for energirenovering har man valgt 

at fokusere på den eksisterende bygningsmasse.  

 

Med blik for, at de forskellige dele af bygningsmassen kræver forskellige 

initiativer for energirenovering og effektiviseringer, bliver der set på de 

forskellige bygningstyper: En-familie huse, etagebyggeri, den offentlige 

sektor og erhvervsbyggeri. Derudover vil finansiering og grøn erhvervs-

udvikling indgå i arbejdet med strategien.  

 

Strategien skal ligge klar til maj 2013. KL skal dermed i løbet af efteråret 

skulle tage stilling til, hvordan kommunerne kan og skal bidrage til at få 

sat skub i energirenoveringer og effektiviseringer i de forskellige byg-

ningstyper. 

 

Beslutning 
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7. Eventuelt 

 


