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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

Referat fra møde i Teknikerkontaktudvalget, den 8. juni 2012. 
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2. Temadrøftelse 

2.1. Fremtidig tilrettelæggelse af skorstensfejeropgaven 

SAG NR.: 000244623 akp 

 

Baggrund 

Der er i en kendelse fra Klagenævnet for Udbud fastlagt, at kommunerne 

ikke har pligt til at udbyde skorstensfejeropgaven. For den enkelte ejer af 

en skorsten, hvor der er krav om at denne fejes, er der frit valg til at væl-

ge den skorstensfejer, som man ønsker. Særligt sidstnævnte udfordrer 

kommunernes normale aftaler med skorstensfejermestre om at stå for 

skorstensfejeropgaven indenfor geografisk fastlagte distrikter og at føre 

lister over, hvor der er fejet.  

 

For hvordan sikres det med de mange skorstensfejer-aktører, der kan 

være indenfor en kommune, at fejningsterminerne til stadighed overhol-

des, at fejningskvaliteten er god, at borgerne ikke betaler 2 gange (hvis 

omkostningerne til skorstensfejning opkræves over skatten, og den en-

kelte borger får fejet af en anden skorstensfejer end den, der har fået d i-

striktet via aftale med kommunen), osv. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at temadrøftelsen fokuserer på følgende to kommuneori-

enterede emner: 

• Ønsker til kommunernes fremtidige organisering og rolle i skorstens-

fejeropgaven 

• Ønsker til kommunal rolle i forbindelse med gebyrfastsættelse. 

 

Sagsfremstilling  

Både KLs sekretariat og Skorstensfejerlauget har overfor Energistyrelsen 

presset på for at drøfte problemstillingerne, der er i kølvandet på det frie 

skorstensfejervalg. Emnet har bla. været rejst i det forenklingskatalog, 

som KL udarbejdede sammen med KTC-repræsentanter som optakt til 

arbejdet i Arbejdsgruppen for forenkling af byggesagsbehandling 

 

Skorstensfejerbekendtgørelsen har været gældende siden 1994, og det er 

især i forståelse af - og den kommunale administration af regelen i skor-

stensfejerbekendtgørelsens § 1 hvorefter kommunalbestyrelsen skal sør-

ge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere -  

at der opstår usikkerhed. Dertil kommer, at bekendtgørelsen på flere 

punkter er uklar, og at en modernisering i forhold til digitalisering mv. er 

tiltrængt. 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244623
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Energistyrelsen har fundet det tilstrækkeligt, at kommunen offentliggør 

en liste over skorstensfejere, som den enkelte borger kan bruge for at 

overholde fejningsterminerne.  

 

Det betyder, at kommunerne i princippet ikke behøver at indgå konkrete 

aftaler med skorstensfejermestre. Skorstensfejerlauget har interesse i, at 

distriktsbegrebet fastholdes. Kommunernes væsentlige interesse i for-

hold til skorstensfejeropgaven vil være, at der reelt sker en fejning, at der 

er et sted, hvor der samlet rapporteres, hvornår en skorsten er fejet, op-

sat, nedtaget, samt at relationen til byggelovgivningen gøres klar og af-

spejler den samarbejdsflade, der i dag er mellem skorstensfejer og kom-

mune. 

 

I Odense Kommune har man som den første kommune indgået en aftale 

med skorstensfejerne om indberetning af varme/supplerende varmeop-

lysninger til BBR. I kommunen er det nu skorstensfejerne, der indberet-

ter direkte i BBR-Kommune, når en husejer opsætter en brændeovn eller 

lignende. Når skorstensfejeren har indberettet oplysningerne, vil der au-

tomatisk blive udskrevet en BBR-meddelelse, til ejeren af ejendommen 

 

Energistyrelsen har inviteret til en række møder i løbet af det kommende 

år, hvor det skal overvejes, om og i givet fald hvor, skorstensfejerregule-

ringen kan moderniseres.  

 

./. Skorstensfejerlauget har til brug for drøftelser i Energistyrelsen udarbej-

det vedlagte notat. 

 

En mulig fremtidig model kunne være følgende: 

• Energistyrelsen lægger en liste over uddannede skorstensfejere på 

hjemmesiden – borgerne kan vælge herfra 

• Gebyret fastsættes efter beregningsmodeller som i dag – dog centralt 

af staten, og således, at det præsenteres som maksimalt gebyr. De fle-

ste kommuner vælger alligevel i dag at tiltræde de vejledende gebyrer, 

som KL foreslår kommunerne at gøre brug af 

• Gebyr opkræves altid af skorstensfejeren, aldrig over ejendomsskat-

ten. I dag kan begge opkrævningsmulighed tages i brug 

• Alt fejning, opsætning af skorstene mv. indrapporteres i BBR af skor-

stensfejeren 

• Godkendelse af opsætning af skorstene skal som hovedregel ikke byg-

gesagsbehandles (den samarbejdsmodel der i dag er mellem kommu-

nerne og skorstensfejerne om godkendelse af nye skorstene fasthol-

des). 
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Beslutning 
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3. Behandlingssager 

3.1. Energi- og forsyningspolitik 

3.1.1. Ny Biogastaskforce   

SAG NR.: 000232921bem 

 

Baggrund 

Energistyrelsen har i forlængelse af energiforliget nedsat en biogastask-

force, der skal sikre den i forliget forudsatte biogasudbygning frem mod 

2020. KL er repræsenteret i den tilknyttede aktørgruppe. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke kommunale problemstillinger 

KL kunne bringe ind i den nye biogastaskforce.     

 

Sagsfremstilling  

./. Den nye biotaskforce har hovedfokus på den konkrete indpasning af den 

nye biogasproduktion i energiforsyningen, herunder anvendelsen af gas-

sen, den hertil nødvendige infrastruktur og aftaleforhold. 

 

Målet er at sikre effektiv og hensigtsmæssig indpasning af biogas i ener-

giforsyningen, så det er i overensstemmelse med politiske mål og sigte-

linjer, bl.a. at op til halvdelen af husdyrgødningen skal bioforgasses i 

2020. Arbejdet skal favne både de konkrete projekters aktuelle udfor-

dringer og biogassens rolle som fleksibel og regulerbar VE-form på læn-

gere sigt.  

 

Det første møde i aktørgruppen har vist, at der fra flere sider er et ønske 

om at undersøge behovet for en koordineret planlægning af biogasanlæg 

på tværs af landet.   

 

Taskforcens arbejder løber fra 2012 til 2015. Ultimo 2013 afleveres en 

rapport, der skal omfatte diskussioner af og evt. anbefalinger til nye lov-

initiativer, som måtte anses for påkrævede for effektiv og hensigtsmæssig 

indpasning af biogas i energiforsyningen, herunder aftagepligt. 

 

 
 

 

Beslutning 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232921
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3.1.2. 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 nyt initiativer, som fremmer energirenoveringen i den samlede byg-

ningsmasse. Der vil blive nedsat seks arbejdsgrupper, som KL kan udpe-

ge repræsentanter til.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke elementer i energirenoveringen, 

der er særligt interessante for kommunerne – og på den baggrund, hvilke 

arbejdsgrupper, det vil være relevant at deltage i. 

 

Sagsfremstilling  

./. Hvis Danmark skal nå målet om, at blive forsynet med vedvarende ener-

gi, skal der ske en øget effektivisering, som minimerer energispildet og 

energiforbruget i alle sektorer. Bygningernes energiforbrug er gang på 

gang blevet fremhævet som en af de helt store syndere. Det tager rege-

ringen nu fat i, som det fremgår af kommissoriet for energirenoverings-

strategien.  

 

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

energiforbruget i eksisterende byggeri såvel som nybyggeri. I det nærvæ-

rende arbejde med at lave en strategi for energirenovering har man valgt 

kun at forholde sig til den eksisterende bygningsmasse.  

 

Med blik for at de forskellige dele af bygningsmassen kræver forskellige 

initiativer for energirenoveringer og effektiviseringer – bliver der opret-

tet seks arbejdsgrupper under netværket. 

Fire faglige arbejdsgrupper 

• En-familie huse 

• Etagebyggeri 

• Den offentlige sektor 

• Erhvervsbyggeri 

To tværgående arbejdsgrupper 

• Finansiering 

• Grøn erhvervsudvikling 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244570
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KL vil inddrage KTC i udpegelsen af repræsentanter til arbejdsgrupper-

ne. 

 

 
 

 

Beslutning 

 

 

3.1.3. National klimaplan 2012 

SAG NR.: 000244615 - brh   

 

Baggrund 

Regeringen er undervejs med en klimaplan med mål for reduktion af 

drivhusgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem. Klimaplanen 

omfatter den mindre energitunge industri, landbrug, transport og indiv i-

duel opvarmning. Populært kaldet biler, bønder og bolig. Alt efter hvor-

dan klimaplanen bliver vinklet, vil kommunerne kunne spille en større el-

ler mindre rolle.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan kommunerne kan spille en 

rolle i forhold til reduktions af drivhusgasser fra bilerne, bønderne og 

boligerne. Udvalget kan tage udgangspunkt i de nævnte kommunale ind-

satser  og er velkommen til at fremhæve flere relevante indsatsområder. 

 

Sagsfremstilling  

Det er regeringens mål, at Danmarks udspil af drivhusgasser i 2020 redu-

ceres med 40 procent i forhold til 1990. I energiforliget fra marts 2012 

har regeringen og forligsparterne fundet de første 34 procent af redukti-

onerne. Klimaplanen skal redegøre for, hvor de resterende seks procent 

skal komme fra. Målene i klimaplanen bliver efterfølgende skrevet ind i 

en klimalov. 

Bilerne 

Kommunerne kan spille en rolle i forhold til deres egen vognpark. Det 

handler om effektiviseringer af kørsel og valg af brændstof. Dertil kom-

mer effektiviseringer af kørselsordninger med eksempelvis at optimere af 

graden af samkørsel og tilpasse størrelsen af vogne til ruterne.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
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Transportområdet handler i en kommunal sammenhæng også om plan-

lægning for borgernes mobilitet, som en del af den fysiske planlægning 

og påvirkning af transportvaner. Eksempelvis kan opgaven være, at få 

flere borgere til at bruge den kollektive transport og/eller cykle. En an-

den mulighed er at arbejde for etablering af ladestandere til el-biler.  

 

Endelige kan kommunen spille en rolle med at skubbe på overfor virk-

somhedernes indsats. Helt konkret kunne det handle om at hjælpe virk-

somhederne på vej til at skabe aftaler om fælleskørsel.  

Bønderne  

Landbrugets bidrag til samfundets samlede CO2 belastning udgør ifølge 

tal fra DMU 15,5 procent. I nogle landkommuner står landbruget for 40-

50 procent af en kommunes samlede udledning af CO2, men kommuner-

ne har i dag ingen mulighed for at regulere dette.  

 

Der findes en række metoder til at nedbringe belastningen med CO 2 fra 

husdyrproduktion. KL har tidligere arbejdet for, at CO2-belastningen 

indarbejdes som et højt og tydeligt prioriteret aspekt i de teknologivurde-

ringer, som indgår i arbejdet med BAT-byggeblade, hvorved det bringes 

ind i godkendelsessystemet. 

 

En meget stor del af landbrugets klimabidrag kommer fra gødningshånd-

tering, og der er et stort reduktionspotentiale ved at oprette biogasanlæg. 

Det kommunale ansvar ved at placere biogasanlæg bliver en udfordring, 

som mange kommuner kommer til at stå overfor.  

Boligerne 

En stor andel af de danske boliger er forsynet med varme fra egne olie- 

eller gasfyr. Disse individuelt opvarmede områder ligger udenfor kom-

munens myndighedskompetence – og er en af de helt store CO2-syndere 

på boligområdet. Kommunerne kan lave frivillige energiplanlægning for 

de individuelle områder, men har ingen egentlige beføjelser.  

 

Flere kommuner har gjort en indsats i forhold til at nedbringe energifor-

bruget i den private boligmasse. Udover informations- og kampagneakti-

viteter er der kommuner, som igangsætter uddannelse af håndværkere i 

energirenovering. I Middelfart Kommune har de lavet en ESCO light 

modeller, hvor både myndighed, rådgivning, håndværkere, den lokale 

forsyning og den lokale bank er til stede. 

 

 

Beslutning 
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3.1.4. Fra affald til ressourcer 

 SAG NR 000232921 ach 

 

Baggrund 

Danmark er ifølge EU lovgivningen forpligtet til i 2013 at udarbejde en 

ny national affaldsplan. I EU’s udkast til køreplan for et ressourceeffek-

tivt samfund foreslås det, at landene udarbejder en national ressource 

strategi. Den danske miljøminister har nu meldt ud, at den kommende 

danske affaldsstrategi konverteres til en national ressourcestrategi.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunale ønsker og input til res-

sourcestrategien. 

 

Sagsfremstilling  

1. del af strategien forventes i høring i efteråret 2012. 2. del af ressource-

strategien, der vil fokusere på affaldsforebyggelse, kommer formentligt i 

2013. 

 

Formålet med ressourcestrategien er at bidrage til omstilling til en grøn 

økonomi samt at understøtte udviklingen af miljøteknologi og udvikling 

af partnerskaber på tværs af sektorer.  

 

Der forventes følgende hovedindsatser i strategien: 

 

Udnyttelse af næringsstofferne i det organiske affald . Madaffald og haveaffald 

skal behandles, så vi ikke kun udnytter energien, men også de værdifulde 

plantenæringsstoffer som fosfor samt nyttiggør indholdet af kulstof. Der 

kommer formentlig krav om indsamling af organisk affald fra enfamilie-

boliger, men med metodefrihed. 

 

Det andet hovedindsatsområde er elektronisk og elektrisk affald og udnyttelse 

af sjældne eller kritiske metaller og jordarter. Vi skal sikre en større indsamling 

og ikke mindst mere effektiv genanvendelse af de værdifulde metaller og 

mineraler i elektronikaffaldet. Det kan betyde, at der skal stilles skærpede 

krav til den kommunale indsamling.  

 

Strategien sætter også fokus på bygge- og anlægs-affald. Vi skal øge kvalite-

ten i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald og gerne opnå mere 

egentlig genanvendelse. Vi skal sikre, at indholdet af farlige stoffer, som 

fx PCB, sorteres ud og behandles separat. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000242537
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Det sidste indsatsområde er øget genanvendelse af de traditionelle fraktioner som 

papir, pap, plast og metal fra husholdninger og servicesektoren . Sammenlignet 

med lande som Holland, Østrig, Tyskland og Sverige er genanvendelsen 

af papir, pap, metal og organisk affald ret lav i Danmark. Her kan der 

komme krav om øget indsamling til kommunerne ud fra mål for ressour-

ce- og materialeudnyttelse for de enkelte affaldsfraktioner. 

 

Beslutning 

 

 

3.1.5. Webbaseret anmelde- /deklareringsløsning for bygge- og anlægs-

affald  

SAG NR.: 000244596 ach 

 

Baggrund 

Genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald i Danmark er meget høj (over 

90 %). Samtidig er genanvendelsen en form for kontrolleret deponering 

som fyld i støjvolde og veje m.m. Der er dog fortsat betydelige mængder, 

der ikke registreres og havner ukontrollerede steder. Den nye regulering, 

der er på vej, forventes at medføre en stigning i sager, der skal anmeldes 

til kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, om sekretariatet skal arbejde videre 

med en model til et webbaseret anmelde-/deklareringsløsning for bygge- 

og anlægsaffald. 

 

Sagsfremstilling  

Den kommende nye affaldsbekendtgørelse forventes at indeholde krav 

om anmeldelse - og deklarering af indhold af miljøfarlige stoffer (eksem-

pelvis PCB) forud for nedrivning/renovering. Med den nye bekendtgø-

relse er der lagt op til bortfald af de pr. 1. januar 2011 indførte krav om 

anmeldelse før anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald 

i byggeprojekter.  

 

Sekretariatet har i sit høringssvar bedt Miljøstyrelsen forholde sig til, om 

den kvalitet som affaldsstrømmen generelt har i dag vil give anledning til 

problemer med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald enten uden re-

striktioner eller med betingelser  

 

Med indførelse af et nyt krav til anmeldelse forud for nedriv-

ning/renovering, vil der komme et meget stort antal anmeldelser til 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244596
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kommunerne, og det vil være vanskeligt for kommunerne at sikre, at 

anmeldelse faktisk sker og at bevare overblikket. 

 

Det er væsentligt, at bygge- og anlægsaffald anmeldes til kommunen, så 

PCB-holdigt affald og andre miljø- og sundhedsfarlige stoffer fjernes ved 

kilden - netop for at sikre en fortsat stor genanvendelse af bygge- og an-

lægsaffald.  

 

Den forventede nye regulering sætter krav om anmeldelse til kommunal-

bestyrelsen, hvis aktiviteten medfører mere end 1 ton bygge- og anlægs-

affald, eller hvis byggearbejdet angår en bygning eller et anlæg på et areal, 

som overskrider 10 m2.  

 

Et webbaseret system for bygge- og anlægsaffald, der kan anvendes af 

anmeldere, kommuner, transportører, og modtagere, kan etableres med 

inspiration fra det eksisterende webbaserede anmeldesystem 

www.jordweb.dk, der i dag anvendes succesfuldt inden for jordflytninger 

i over 40 af landets kommuner. Systemet er finansieret af RGS90 og ho-

stes af Grontmij A/S. 

 

Sekretariatet har holdt møde med affalddanmark, Renosam og RGS90, 

om en webbaseret løsning. Der var opbakning til en sådan model bordet 

rundt og tilkendegivelser om finansiering af systemet fra RGS90.  

 

Fordele ved en webbaseret anmeldeordning er blandt andet en øget sik-

kerhed for anmeldelser, deklarering og registrering. Endvidere vil miljø-

kvaliteten af bygge- og anlægsaffaldet, som skal genanvendes/nyttiggøres 

kunne hæves i forbindelse med konkret spørgsmål/stillingtagen til affal-

dets indhold af miljøfarlige stoffer.  

 

Dertil kommer en øget styring af affaldsstrømme og imødegåelse af di-

sponering til mere eller mindre deponeringslignende anvendelse. Syste-

met vil kunne sikre en enkel, operationel og ensartet administration for 

såvel anmelder som myndighed. 

 

Beslutning 

 

 

 

3.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

3.2.1.  Kommunale opgaver i forlængelse af lov om randzoner  

SAG NR.: 000232921 NPJ 
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Baggrund 

Hen over sommeren er en række kommuner blevet kimet ned af land-

mænd, der har spørgsmål til, om deres vandløb er omfattet af lov om 

randzoner. Kommunerne bliver spurgt, fordi kommunerne er myndighed 

for vandløbsloven. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

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

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

 

I forsommeren iværksatte nogle landboforeninger en aktion, hvor de op-

fordrede deres medlemmer til at ringe til kommunen og spørge, om de-

res vandløb er omfattet af lov om randzoner. Det blev siden fulgt op af 

brevskabeloner, som landmanden kunne udfylde og sende til kommunen. 

 

KL og Fødevareministeriet har sendt en fælles udmelding, der forklarer, 

hvad kommunerne kan svare på, og hvad Fødevareministeriet kan svare 

på. Sekretariatet har arbejdet på at få skruet ned for Fødevareministeriets 

forventninger til, hvad kommunerne skal svare på. 

 

KLs Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt, at kommunerne accepterer at 

svare på, hvad man forstår ved et vandløb, men at kommunerne ikke er 

forpligtigede til at besigtige konkrete vandløb. En besigtigelse af konkre-

te vandløb vil være en helt uoverskuelig opgave. 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. 

 

Parallelt med afklaring af opgaven med randzoner har KL og Natursty-

relsen haft drøftelser om udpegning af vandløbsbræmmer. Der har længe 

været dyrkningsfrie bræmmer af 2 meters bredde om større vandløb, der 

fastlægges af kommunalbestyrelsen. Naturstyrelsen har hen over foråret 

lavet et stort arbejde for at få udarbejdet et nationalt digitalt tema over 

disse udpegninger. Temaet er nødvendigt for at landmændene kan få den 

rette kompensation for de nye randzoner. Staten må ikke kompensere 

for det areal, som allerede er udlagt til bræmmer.  

 

At Naturstyrelsen sendte kortene til høring i kommunerne i foråret 2012 

skyldes behov for, at styrelsens kort blev kvalitetssikret af kommunerne, 

der er myndighed på opgaven. Den kommunale opgaves omfang blev af-
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klaret i en DUT-forhandling kort før sommerferien. Som grundlag for 

DUT-forhandlingen var der enighed om, at opgaven med at kvalitets-

tjekke kortene i kommunerne alene bestod af en hurtig test af kortet på 

grundlag af sagsbehandlerens umiddelbare viden. Igen ud fra, at en be-

sigtigelse af konkrete vandløb vil være en helt uoverskuelig opgave. 

 

Det er sekretariatets indtryk, at kommunerne har taget handsken op, sø-

ger at hjælpe landmænd efter bedste evne og bidrager med opgaven, som 

det er aftalt med Naturstyrelsen. 

 

Beslutning 

 

 

 

 

3.2.2.  Vand - og naturplanerne – implementering og anden plangenera-

tion  - Tillæg 

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 udvalget drøfter, om en vej frem vil være et ændret statsligt planpa-

radigme 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 ramme-

styring karakteriseret ved de i manchetten angivne forhold 

• at udvalgets medlemmer, på basis af egne erfaringer med vandplaner-

ne, giver evt. yderligere input til dialogen om næste generation af pla-

ner. 

 

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.  
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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 

• 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 
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3.3. Miljøpolitik 

3.3.1.  Ny udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og 

konsekvenser for indsatsplanerne  

SAG NR.: 000232921 npj 

 

Baggrund 

Sagen vedrører udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder. Na-

turstyrelsen ændrer i disse måneder de hidtidige udpegninger I forlængel-

se af den ændring må en række kommuner i gang med at genåbne kom-

munale indsatsplaner. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 

 

Sagsfremstilling  

Staten har (efter kommunalreformen) haft ansvaret for at udpege de ni-

tratfølsomme områder. De forskellige miljøcentre har trods det statslige 

setup gennemført udpegningen på forskellig vis. I konsekvens heraf æn-

drer staten deres egne udpegninger. Tilsvarende øvelse gennemfører sta-

ten de for de tidligere amtslige udpegninger. 

 

Ændringerne er nogle steder ganske omfattende, mens de andre steder er 

ret små. Se evt. eksempler i vedhæftede notat. 

 

Reglerne om indsatsplanlægning forudsætter, at kommunen i planproces-

sen har kontakt til alle direkte berørte lodsejere. Så uanset hvor lille æn-

dringen er, må den kommunale indsatsplan genåbnes. Naturstyrelsen 

formulerer det selv som et behov for at justere indsatsplanerne.  

 

En række kommuner har kontaktet sekretariatet for at høre nærmere om 

økonomisk kompensation for dette arbejde. 

 

 
 

 

Beslutning 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232921


Teknikerkontaktudvalget  |  07-09-2012 

 SIDE  |  19 

3.3.2. Klimatilpasning i det åbne land - Tillæg 

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. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter de fordele og ulemper der vil være, så-

fremt kommunerne fik mulighed for at begrænse dræningsretten fra 

overflade arealer i det åbne land i forbindelse med større klimatilpas-

ningsprojekter.  

 

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 d i-

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

 

Beslutning 
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3.3.3. Udspil til Natur- og Landbrugskommissionen - Tillæg 

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-

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

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter vedlagte, idet udspillet planlægges at 

indgå i KLs drøftelses med formanden for Natur- og Landbrugskommis-

sionen 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 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 udspil let – afhængig 

af finanslov m.m.  
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Beslutning 

 

 

3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

3.4.1. Arbejdet i arbejdsgruppen for effektivisering af byggesagsbehand-

ling 

SAG NR.: 000244624 akp 

 

Baggrund 

Regeringen besluttede i januar 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe om ef-

fektiv byggesagsbehandling. Af kommissoriet for arbejdsgruppen frem-

går, at regeringen finder behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, som 

skal se på effektivisering af byggesagsbehandlingen på baggrund af ud-

viklingen på området. Arbejdet er igangsat i tråd med regeringens gene-

relle målsætning om at skabe gode rammevilkår for danske virksomhe-

der, skal der ske en gennemgang af byggesagsbehandlingen med henblik 

på at sikre, at myndighedernes behandling af byggesager bidrager til at 

hjælpe virksomhederne til øget produktivitet.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering – og til eventuel drøftelse med særlig fokus 

på kommunikationen umiddelbart før og i forlængelse af rapportens of-

fentliggørelse. 

 

Sagsfremstilling  

 

./. I vedlagte bilag gengives de anbefalinger, som forventes at være inde-

holdt i den endelige afrapportering. Der mangler en sidste skriftlig hø-

ring, som kan medføre ændringer eller mindretalsudtalelser. Anbefalin-

gerne skal derfor behandles fortroligt. 

 

Det forventes, at den endelige rapport vil blive givet til ministeren medio 

september 2012. 

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med 5 forskellige grundmodeller for gebyr-

fastsættelse: 
• Nuværende model 
• Maksimalgrænse 
• Fjernelse af muligheden for at opkræve efter m2/m3 og pct. af bygge-

omkostninger 
• Gebyr efter tidsforbrug 
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• Fast gebyr. 

 

De fem modeller vil i arbejdsgruppens afrapportering blive beskrevet 

som modeller, der kan kombineres og sammensættes på forskellige må-

der og dermed udformes til andre typer af modeller. 

 

Eftersom arbejdsgruppen ikke har kunnet nå til enighed om, hvordan en 

eventuel fremtidig gebyrmodel skal sammensættes, vil afrapporteringen 

kun indeholde beskrivelse af modellerne. Det åbner op for en politisk 

proces, hvor alle synspunkter kan komme til at indgå. 

 

Arbejdsgruppen har kunnet opnå enighed om, at der i forbindelse med 

beregning og opkrævning af gebyr for byggesager er stor usikkerhed i 

kommunerne omkring hvilke udgifter, kommunerne kan opkræve gebyr 

for.  

 

Arbejdsgruppen har derfor anbefalet, at der for at skabe større ensartet-

hed i kommunernes udgifter og gebyropkrævning, uafhængig af fremtidig 

gebyrmodel, skal laves en vejledning til kommunerne, som nærmere præ-

ciserer hvilke udgifter, kommunerne kan opkræve gebyr for.  

 

 
 

 

Beslutning 

 

 

 

 

3.5. Vej- og trafikpolitik 

3.5.1. Afgørelse efter stoploven 

SAG NR.: 000232921 akp 

 

Baggrund 

Torben Nøhr har bedt om en drøftelse af  problemet med, at Forsy-

ningssekretariatet arbejder ufortrødent videre uden at afvente den afkla-

ring på ministerniveau, der er sat i udsigt i forhold til Stoploven. 

  

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 
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Sagsfremstilling  

./. Som eksempel på problemstillingen er vedlagt en afgørelse fra Forsy-

ningssekretariatet, som netop har afsluttet behandling af Køges vejbi-

drag. Resultatet er i det konkrete eksempel en regning på mere end 10 

mio. kr. til Køge Kommune. 

 

 
 

 

Beslutning 

 

 

 

 

3.6. Øvrige sager 

3.6.1. Fælles national hydrologisk højdemodel  

SAG NR.: 000214449 job 

 

Baggrund 

Indsatsen på klimaområdet forudsætter et sammenhængende datagrund-

lag af høj kvalitet. Derfor foreslår Kort- og Matrikelstyrelsen, at der ind-

købes en national hydrologisk højdemodel i bedst mulig kvalitet. Miljø-

ministeriet forventer, at kunne indgå aftale med forsikrings- og pensi-

onsbranchen om finansiering af højdemodellen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at ideen om etablering af en landsdækkende hydrologisk 

højdemodel drøftes, og at man drøfter muligheden for at benytte denne 

højdemodel som grundlag for kommunernes (og spildevandsforsynings-

selskabernes) klimaindsats. 

 

Det indstilles endvidere til drøftelse, om kommunerne og spildevands-

forsyningsselskaberne skal indgå i arbejdet med højdemodellen.  

 

Sagsfremstilling  

En hydrologisk højdemodel anvendes til at simulere (beregne) vandets 

strømningsveje på overfladen af jorden og til at udpege områder, som 

kan være i fare for at blive oversvømmet ved skybruds- eller storm-

flodshændelser. Den er et af de grundlæggende datasæt for kommu-
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nernes og spildevandsforsyningsselskabernes i deres arbejde med kapaci-

tetsproblemer i forhold til spildevand eller kloakvand. 

 

En hydrologisk tilpasset højdemodel er en 3D-højdemodel, som viser 

jordoverfladen, hvor alle vandveje er gjort synlige fra et fugleperspektiv. 

Dvs. hvis en bro eller lign. ”dækker” udsynet til vandet fra oven, bliver 

disse objekter fjernet fra højdemodellen, så det er bunden og siderne af 

vandløbet man ser. Det vil sige, at når man ”hælder vand på modellen” 

kan vandet flyde på modellen, som det gør i virkeligheden. På den måde 

fås et mere retvisende billede af, hvordan vand vil strømme og ophobe 

sig, hvis der kommer oversvømmelser som følge af skybrud eller storm-

flod.  

 

Fremstilling af en hydrologisk højdemodel kræver både en almindelig 

3D-terrænmodel samt et hydrologisk tilpasningslag. Det hydrologiske 

tilpasningslag indeholder information om alle de steder, hvor der skal 

ændres i højdemodellen. Kvaliteten af en hydrologisk højdemodel af-

hænger således af kvaliteten af den bagvedliggende terrænmodel såvel 

som af det hydrologiske tilpasningslag.  

 

Der findes i dag ikke en fælles national hydrologisk højdemodel. Det be-

tyder, at samfundet ikke har et fælles beregningsgrundlag. Derfor bliver 

der indkøbt mange individuelle løsninger, hvilket er en dyrere og dårlige-

re løsning set fra et nationalt samfundsøkonomisk perspektiv.  

 

En hydrologisk højdemodel med fuld medejendomsret skønnes at koste 

5-8 millioner kr. Ved individuelt køb til en kommune/ spildevands-

forsyningsområder skønnes prisen at være mellem en kvart til en halv 

million kroner.   

 
Miljøministeriet vil etablere en landsdækkende hydrologisk højdemodel i 

høj kvalitet, som frit kan benyttes af alle aktører og dermed bidrage til, at 

det fulde potentiale ved fælles standardiserede data realiseres i forhold til 

klimatilpasningsindsatsen. 

 

Opgaven forankres i Samordningsudvalget vedrørende infrastruktur for 

geografisk information. Miljøministeriet indgår aftale med forsikrings- og 

pensionsbranchen om finansiering af en landsdækkende fællesoffentligt 

hydrologisk højdemodel og et hydrologisk tilpasningslag til fremtidig 

ajourføring. Samordningsudvalget finder den resterende finansiering.  

 

Kort & Matrikelstyrelsen går i EU-udbud for at indkøbe den hydro-

logiske højdemodel og det hydrologiske tilpasningslag. 
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Miljøministeriet gennemfører et afklaringsprojekt om, hvordan den hy-

drologiske højdemodel løbende kan ajourføres, så aktualiteten og inve-

steringen sikres fremadrettet. Der fastlægges en governancestruktur af 

nøglepersoner, der har indsigt i fagområdet.  

 

Der udarbejdes endvidere forslag til, hvordan den hydrologiske højde-

model skal forvaltes i samarbejde med de primære aktører inden for 

rammerne af det fællesoffentlige grunddatasamarbejde.  

 

(Sagsfremstillingen er en forkortet version af den sagsfremstilling, der 

fremlægges for Samordningsudvalget) 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

3.6.2. KTC og KLs samarbejde om medlemsrettede aktiviteter  

SAG NR.: 000240276 - brh 

 

Baggrund 

Afholdelse af konferencer, temadage, årsmøder og netværk er en del af 

indtægtsgrundlaget for såvel KTC som for KL. Det er givet, at det er de 

samme kommunale chefer og medarbejdere, som begge parter vil inspi-

rere gennem forskellige arrangementer. Der er behov for en dialog om, 

hvordan denne overlappende interesse håndteres. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan KTC og KL fremadrettet vil 

sikre, at der er lyst og vilje til positiv omtale af hinandens arrangementer.  

 

Sagsfremstilling  

Sagens udspringer aktuelt af en afvisning fra KTC’s side om at annonce 

for Kommunernes Netværksdage den 5. og 6. september på KTC’s 

hjemmeside. Begrundelsen var, at der var for stort sammenfald med 

KTC’s aktiviteter. 

 

Formålet med netværksdagene er at samle folk på tværs af fagligheder og 

organisationer – og derved inspirere til nye samarbejder. I sidste ende er 

målet at skabe grøn omstilling lokalt. Den primære kommunale målgrup-

pe er deltagere i netværkene under KLs kontor for Teknik og Miljø. Men 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240276


Teknikerkontaktudvalget  |  07-09-2012 

 SIDE  |  26 

også kommunale fagchefer, de private parter, andre offentlige parter og 

vidensinstitutionerne er inviterede.  

 

Programmet for Kommunernes Netværksdage er ikke overlappende med 

hverken KTC konferencen, som blev afholdt i foråret eller KTC’s års-

møde om afholdes i slutningen af september.  

 

KL orienterede i april måned 2012 udvalget om det kommende arrange-

ment. Her blev der opfordret til koordinering af indhold og datoer.  

 

 

Beslutning 

 

 

3.6.3. Forslag til mødedatoer i 2013 

SAG NR.: 000232917 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at de nævnte mødedatoer for TKU tiltrædes for 2013. 

 

Sagsfremstilling  

Følgende mødedatoer foreslås for 2013 

Fredag, den 8. februar 2012 

Fredag, den 12. april 2013 

Fredag, den 14. juni 2013 

Fredag, den 30. august 2013 

Fredag, den 11. oktober 2013 

Fredag, den 12. december 2013 

 

 

Beslutning 
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4. Orienteringssager 

4.1. Energi- og forsyningspolitik 

4.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

4.3. Miljøpolitik 

4.3.1. Bindende spildevandsplaner - Tillæg 

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. 
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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-

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 

 

 

 

 

4.3.2. Spildevandskortlægning - Tillæg 

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. 
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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.  

 

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 

 

 

 

 

4.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

4.5. Vej-, trafik- og transportpolitik 

4.6. Øvrige sager 
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5. Eventuelt 

5.1. Arbejdet i Teknikerkontaktudvalget 

  SAG.NR.000232921 akp 

 

Baggrund 

Teknikerkontaktudvalget er et rådgivende udvalg for KL bestående af 

Kommunalteknisk Chefforenings bestyrelse samt en repræsentant fra 

Kommunaldirektørforeningen, Københavns Kommune, Odense Kom-

mune og Århus Kommune. 

 

KLs sekretariat har et ønske om at fastholde og udvikle den konstruktive 

sparring, der kendetegner samarbejdet med Teknikerkontaktudvalget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget tilkendegiver eventuelle øn-

sker til justeringer af arbejdet i udvalget. 

 

Sagsfremstilling  

Teknikerkontaktudvalget har en vigtig rolle i Teknik- og Miljøkontorets 

arbejde med en række politiske og administrative problemstillinger. 

KLs sekretariat ønsker udvalgets forslag til eventuelle justeringer af sam-

arbejdsformen, hvor formålet er, at styrke KLs interessevaretagelse og 

tankerne bag ”Det ny KL”: 

KLs sekretariat har overvejet følgende mulige tiltag: 

 De forskellige medlemmer af udvalget forbereder på skift præ-

sentation af en aktuel og vanskelig problemstilling, som man øn-

sker drøftelse og sparring af 

 På hvert møde gennemføres en bordrunde, hvor det enkelte med-

lem inviteres til at give en kort præsentation af en aktuel og van-

skelig problemstilling, som kommunen arbejder med. Præsentati-

onen kan føre eksempelvis føre til  

o En kort sparring med øvrige medlemmer i udvalget på 

mødet 

o En temadrøftelse forberedt af KLs sekretariat ved først-

kommende møde 

o En nærmere præsentation og drøftelse på næste møde i 

Teknikerkontaktudvalget 

• Indkaldelse af bidrag til dagsordenspunkter fra Teknikerkontakt-

udvalget forud for møderne 

• Mulighed for kommunen lader sig repræsentere af en stedfortræ-

der. 
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Beslutning 

 

 

 



Teknikerkontaktudvalget  |  07-09-2012 

 SIDE  |  32 

6. Lukkede sager 

 


