
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 

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. 

 

 



Teknik- og Miljøudvalget  |  06-09-2012 

 SIDE  |  6 

3. Temadrøftelser 



Teknik- og Miljøudvalget  |  06-09-2012 

 SIDE  |  7 

4. Lukkede sager 
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5. Behandlingssager 

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

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.2. Klimatilpasning i det åbne land 

SAG NR.: 000232804 mcn 

 

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.  

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

5.3. Udspil til Natur- og Landbrugskommssionen 

SAG NR.: 000232804 nat/bem/trr 

 

Indstilling 

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

Natur- og Landbrugskommissionen på mødet i september 2012. 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240373
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232804
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232804
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med en tilføjelse om, at 

sekretariatet tilføjer to afsnit, et om at der i forbindelse med udpegelsen 

af særlige landbrugsjorde bør tages hensyn til biodiversitet og landskabe-

lige hensyn samt et afsnit om drikkevandsbeskyttelse og økologi. Tilfø-

jelsen udsendes til udvalget forud for mødet med Natur og Landbrugs-

kommissionen. 

 

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

 

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. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244767
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Bindende spildevandsplaner 

SAG NR.: 000243575 esg 

 

Indstilling 

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

ning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.2. Spildevandskortlægning 

SAG NR.: 000244398 npj 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.3. Energirenovering af bygningsmassen 

SAG NR.: 000244570 - brh 

 

Indstilling 

Sagens indstilles til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000243575
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244398
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244570
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7. Eventuelt 

Eske orienterede om at der i forbindelse med den økonomiske aftale er 

nedsat tre udvalg: 

 

• Takstfinansiering af klimatilpasning, dette udvalg har sidste møde 

den 6. september 2012, og der er fortsat stor uenighed mellem KL og 

finansministeriet 

• Spildevandsrensning i det åbne land, KL har afholdt møder med de 

13 kommuner, som er mest berørt, og alle kommuner har en plan for 

arbejdet 

• Arbejdsgruppe til forenkling. KL har foreslået 12 punkter overfor 

miljøministeriet, som de dog ikke har vist interesse for. Opnås der 

ikke enighed vil de økonomiske konsekvenser pålægges miljøministe-

riet.  

 

Udvalget diskuterede en todages studietur med start søndag. Udvalget 

bad om at få forelagt et par forslag til rejsemål. 

 


