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2. Temadrøftelse 

2.1. Temadrøftelser i 2013 

SAG NR.: 000232922 akp 

 

Baggrund 

Teknikerkontaktudvalget lægger stor vægt på, at der gennemføres tema-

drøftelser i udvalget. 

 

Indstilling 

Udvalget bedes kommentere liste over temadrøftelser i resten af 2012 og 

for 2013.  

 

Sagsfremstilling  

KLs sekretariat har i samarbejde med KTC udarbejdet følgende foreløbi-

ge liste over mulige emner til temadrøftelser for resten af 2012 og for 

2013 

 
Fredag, den 26. oktober 2012 
• Digitalisering. Hvorledes sikres opbakning til den fulde implemente-

ring af digitaliseringsstrategien, som aftalt med regeringen og kom-
munerne imellem? 

 
Fredag den 13. december. 2012 

• Hospitalsspildevand  

• Betalingsregler/takstfinansieringen i forhold til klimatilpasning 

• Evaluering af vandsektorloven. (flyttes evt. til 2013) 

• Spildevandsselskabernes betalingsregler/takstfinansieringen  

• Status for arbejdet i natur- og landbrugskommissionen. 

 
Fredag, den 8. februar 2013 

• Organisering af affaldsforbrændingssektoren  

• Vandplanernes vandløbsindsats: Ændret vandløbsvedligeholdelse, 

fjernelse af dambrugsspærringer m.m. 

 
Fredag, den 12. april 2013 

• Nyt planlægningsparadigme for Natura 2000-planerne og -

handleplanerne, jf. lovændringer i Miljømålsloven  

• Nyt planlægningsparadigme for vandplanerne og handleplanerne, jf. 

lovændringer i Miljømålsloven, herunder de særlige grundvandsområ-

der. 

 
Fredag, den 14. juni 2013 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
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• Klimatilpasningsplaner, et år efter aftalen herom. 

• Effektiviseringsgevinster i backoffice via integrationer til ESDH og 

fagsystemer – hvordan sikres disse bedst og billigst? 

 

Fredag, den 30. august 2013 

• Nyt landdistriktsprogram 2014-2020: Nye tilskudsordninger til vand- 

og naturindsatsen. 

 

Fredag, den 11. oktober 2013 

• Energistyrelsen fordeler i september 2013 19 mio. kr. til udvalgte pro-

jekter. Puljen vil støtte partnerskaber som er med til at sikre omsti l-

lingen af vores energisystem til vedvarende energi og drive den grøn-

ne vækst. Med udover det arbejde som er igangsat af puljemidlerne er 

der behov for at der fortsat bliver skabt nye partnerskaber – og at 

kommunerne og andre energiaktører ikke blot afventer resultaterne af 

disse projekter 

• Der afholdes Vejforum i starten af december 2013 og der er et tema-

nummer om veje i Teknik og Miljø med deadline den 20. oktober 

2013. Et fokus kunne være Asset Management. 

 

Fredag, den 12. december 2013 

• ? 

 

Beslutning 

 

 

 

2.2. Temadrøftelse: Hvorledes sikres opbakning til den 
fulde implementering af digitaliseringsstrategien 

SAG NR.: 000235939 job/akp 

 

Baggrund 

Der vil blive igangsat en lang række digitaliseringsprojekter, hvor den 

kommunale indflydelse afhænger af, at der kan findes relevante kommu-

nale medarbejdere til at medvirke i projekterne. Denne opgave indebærer 

en række betydelige udfordringer.  

 

Indstilling 

Det indstilles til drøftelse, hvorledes der skabes en passende ramme om 

det operative kommunale arbejde i digitaliseringsprojekter.  

 

Sagsfremstilling  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235939
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Aktuelt kan der nævnes mindst fem projekter, som pt. forudsætter 

kommunale operativ medvirken.  

• DAI(Danmarks Arealinformation) i DMP(Danmarks Miljøportal) 

• PULS(PunktkildeUdLedningsSystem) i DMP (Danmarks Miljøportal) 

• FODS(Fællesoffentlig digital strategi) 8.1 (Miljødata på DAI) 

• FODS 8.3 (Nye systemer til afløser af gamle overfladevandssystemer) 

• Grunddata (særlig indsatsen omkring vandløb) 

 

Nogle af projekterne kræver mere end én kommunal person. Der må på-

regnes, at der løbende i næste år kommer flere projekter til..  

 

Det er ikke urealistisk, at der i 2013 vil være op mod 20 kommunale 

medarbejdere involverede i digitaliseringsprojekter. Nogle af disse pro-

jekter kan have budgetter på 2-cifrede millionbeløb og udviklings-

horisonter på 4-5 år. 

 

Situationen indebærer en række udfordringer, som har været drøftet med 

KTCs faggruppeformand for digital forvaltning. 

• Hvorledes finansieres medarbejderes indsats? 

• Hvorledes sikres ledelsesmæssige overblik over indeholder i de mange 

projekter? Flere af dem er indbyrdes relaterede. 

• Hvorledes sikres, at de involverede medarbejde har de rette kvalifika-

tioner til at fungere som kommunernes repræsentanter i projektgrup-

perne? 

• Hvorledes sikres en passende kollegial ramme om indsatsen i digital i-

seringsprojekterne? 

• Hvad gøres, hvis en medarbejder pludseligt må forlade en projekt-

gruppe? Eller rammes af sygdom? 

• Hvorledes sikres, at disse med arbejderne forfølger relevante kommu-

nale mål i deres arbejde i projektgrupperne. 

• Hvorledes skabes et incitament til at lægge en arbejdsindsats i disse 

projektgrupper? Hvorledes kan arbejdet i en sådan projektgrupper 

indtænkes i en kommunal karriereudvikling? 

• Hvordan sikres fælleskommunal ledelsesmæssig styring af disse pro-

jekter således, at kommunerne kan matche staten.  

Hvordan gør vi det bedst og stærkest?  

 

Beslutning 
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3. Behandlingssager 

3.1. Energi- og forsyningspolitik 

3.1.1. Nye udfordringer med opkrævning af affaldsgebyrer og genbrugs-

pladser  

SAG NR.: 000245900 ach 

 

Baggrund 

De nuværende regler for genbrugspladser har været drøftet intenst poli-

tisk. Der er betydelige udfordringer for kommunerne med at håndhæve 

reglerne. Forhold som: Forureneren betaler, hvem er affaldsproducent 

/affaldsindehaver, uklarhed om affald skal anses som erhvervsaffald eller 

husholdningsaffald er i spil. Disse forhold har afgørende betydning for, 

hvem der skal betale for gebyr for adgang til genbrugspladsen.   

 

Indstilling 

Administrationsgrundlaget for opkrævning af affaldsgebyrer er uklart. 

Det indstilles, at udvalget drøfter problemets omfang og mulige prakt i-

ske løsninger, herunder opkrævning og adgang til genbrugspladser fra vi-

ceværter fra almennyttige boliger og andre aktører som fx håndværkere 

og 3x34 m.v. 

 

Sagsfremstilling  

Der findes forskellige løsninger i kommunerne for, hvordan opkrævning 

og adgang til kommunale ordninger for genbrugspladsordninger er tilret-

telagt, herunder for almennyttige boligselskabers adgang til genbrugs-

pladser. Der er verserende sager i en række kommuner fx Vejle, Middel-

fart, Billund, Aarhus, Thisted og Aalborg, hvor de almennyttige boliger 

indgår.  

 

 KL har fået en henvendelse fra Vejle Kommune om boligforeningers 

brug af genbrugspladserne og Miljøstyrelsens udmeldinger hertil. Vejle 

Kommune har bedt KL om at få afklaret, hvad der er rigtig og forkert i 

forhold til opkrævning af affaldsgebyrer ved almennyttige boligselskaber.  

 

BL (Danmarks Almene Boliger) har i skrivelse til Vejle og Thisted Kom-

muner anført, at deres ordninger er ulovlige og uden hjemmel. Skrivelsen 

bliver brugt i andre kommuner med sager af tilsvarende karakter.  

 

Det er uhensigtsmæssigt, at der er ved at blive skabt en praksis, hvor BL 

udtaler sig om administration af affaldslovgivningen på baggrund af ve j-

ledende udtalelser fra Miljøstyrelsen, når kommunerne har fået  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245900
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uddelegeret ansvaret til selv, at fastsætte lokale regler i henhold til lov-

givningen. 

 

En model er selvsagt, at boligselskaber eller virksomheder indbringer sa-

gerne for statsforvaltningerne, hvis man mener, at kommunerne tilside-

sætter lovgivningen. Sekretariatet vurderer, at det vil være meget ressour-

cekrævende, at ”slås fra hus til hus” i disse sager.  

 

Det er heller ikke smart, at to organisationer KL og BL, som begge har 

til formål at tjene den større almenhed, bruger tiden på at føre krig. Se-

kretariatet har indledt en dialog med Miljøstyrelsen og BL med henblik 

på at drøfte problemets omfang og at finde nogle pragmatiske løsninger. 

 

Udover almene boligselskaber er der en række andre virksomheder fx 

hjemmeservicevirksomheder, ISS, 3*34 transport, og øvrige håndværker-

virksomheder, der udfører haveservice og lignende og bringer borgeres 

affald i form af storskrald, haveaffald m.m. ud på genbrugspladserne.  

 

Sekretariatet er bekendt med, at flere affaldsselskaber er i færd med at 

udarbejde et fælles administrationsgrundlag for genbrugspladserne.  

 

Miljøstyrelsen har i flere vejledende skrivelser udtalt, at i situationer hvor 

en transportør (fx vicevært, 3x34 og lign.) for fremmed regning leverer 

en ydelse, der består i transport af affald fra A til B, er det den der er af-

faldsindehaver, der er gebyrpligtig.  Kommunerne står således med en 

meget vanskelig og omfattende bureaukratisk opgave, hvis denne tolk-

ning af reglerne skal håndhæves. Udfordringen er, at kommunen ikke 

kan se eller kontrollere hvor affaldet kommer fra.  

  

De gældende regler for genbrugspladser er en del af en bred politisk afta-

le om organisering af affaldssektoren. Det er politisk besluttet, at ord-

ningen skal evalueres i 2013. Endelig forventes der nye regler fra 1. janu-

ar 2013, hvor der vil være skabt hjemmel til at levere affald på tværs af 

kommunegrænsen.   

 

Beslutning 
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3.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

3.2.1. Kommuneplanlægning i Områder med Særlige Drikkevandsinte-

resser  

SAG NR.: 000232922npj/bem 

 

Baggrund 

Ved den seneste kommuneplan nedlagde staten i en række kommuner 

veto mod al form for byudvikling i OSD (Områder med Særlige Drikke-

vandsinteresser). Dette gav anledning til kritik fra de berørte kommuner 

samt fra KL. Nu har Naturstyrelsen (NST) færdiggjort en ny statslig ud-

melding vedr. vandplanernes konsekvenser for fremtidige aktiviteter i 

OSD og NFI (Nitrat Følsomme Indvindingsoplande).  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med kommuneplan 2009 nedlagde miljøcentrene veto i en 

række kommuners kommuneplanforslag. Begrundelsen var, at der ikke 

måtte udlægges arealer til byudvikling i OSD samt NFI-områder.  

 

Der var tale om forskellig administrationspraksis mellem statens miljø-

centre, hvilket betød, at mange østjyske kommuner fik nedlagt veto mod 

udlæg i områder, mens dette ikke var tilfældet for kommunerne på fx 

Sjælland. 

 

Dette gav anledning til en del kritik fra både de berørte kommuner samt 

fra KL. Kritikken gik blandt andet på, at de på det tidspunkt gældende 

regionsplanretningslinjer, ikke kunne lægges til grund for et totalforbud 

mod alle former for aktivitet i OSD.  

 

Samtidig blev staten kritiseret for, at kommunerne fik forskellige vilkår 

for udvikling, uden at dette kunne begrundes grundvandsfagligt.  

 

Endelig pegede kommunerne og KL på, at der manglede – og fortsat 

mangler - viden om, hvordan moderne byudvikling påvirker grundvan-

det, og dermed viden om, hvad der kan lægges til grund for en restriktiv 

praksis i OSD.  

 

./. Naturstyrelsen har netop udsendt en statslig udmelding om vandplaner-

nes konsekvenser for fremtidige aktiviteter i OSD og NFI.   

 

Hovedtrækkene i den nye udmelding er: 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
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• OSD og NFI skal forsat som udgangspunkt friholdes for byudvikling 

• Der skal fastholdes et højt beskyttelsesniveau i NFI, men gives flere 

muligheder for byudviklingsaktiviteter i OSD 

• Der laves en tredelt kategorisering af, hvilke aktiviteter der kan accep-

teres i hhv. OSD og NFI. Almindeligt beboelsesbyggeri anses som det 

mindst skadelige, og særligt grundvandstruende virksomhed såsom 

deponeringsanlæg som det mest skadelige 

• Krav om kommunale redegørelser samt evt. grundvandskortlægning i 

de tilfælde, hvor kommunen ønsker at udlægge nye arealer i kommu-

neplanen, anvende allerede udlagte men endnu ikke benyttede arealer 

samt ved ønske om byomdannelse indenfor eksisterende byer, hvis 

denne omdannelse indebærer placering af grundvandstruende aktivite-

ter.    

 

Det er sekretariatets vurdering, at den nye udmelding (trods alt) udgør et 

mere nuanceret administrationsgrundlag for statens vurdering af kom-

muneplan 2013. Dermed imødekommer udmeldingen et stykke ad vejen 

kommunernes ønsker.  

 

Dog er der en udfordring for kommuner, hvor hovedparten af den stats-

lige grundvandskortlægning endnu ikke er på plads. Disse kan få pro-

blemer med at udlægge nye arealer og foretage byomdannelser i forbin-

delse med kommuneplan 2013, idet det sandsynligvis ikke vil være prak-

tisk muligt, at få foretaget en grundvandskortlægning, inden kommune-

planen skal være færdig ved udgangen af 2013.   

 

Kravene om, hvad der skal til for, at kommunerne kan planlægge for by-

udvikling eller byomdannelse i OSD, fremstår noget uklare.  Derfor vil 

der i den kommende tid være behov for løbende at kunne informere 

kommunerne.  

 

./. Sekretariatet har tidligere i en tilbagemelding til Naturstyrelsen bl.a. peget 

på følgende; 

• Udmeldingen er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod en mere nu-

anceret og gennemskuelig statslig praksis på området 

• Der bør hurtigst muligt igangsættes initiativer, der kan tilvejebringe 

viden om byudviklingsaktiviteters betydning for grundvandet. Kom-

munerne bidrager gerne hertil 

• Der bør skabes et overblik over, hvor stor en gruppe af kommuner, 

der mangler at få kortlagt hovedparten af deres OSD/NFI, og der bør 

så vidt muligt findes en midlertidig model for denne gruppe af kom-

muner. Modellen kunne eksempelvis give mulighed for efterfølgende 

kortlægning af et område, der udlægges i Kommuneplan13 
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• Naturstyrelsen bør bidrage til kommunernes opgaveløsning ved lø-

bende at stille gode eksempler på redegørelser mv. til rådighed for 

samtlige kommuner. 

 

Endvidere har KL’s Teknik og Miljøudvalg efterfølgende peget på, at 

kommunerne bør have mulighed for at lave lokalplaner i OSD, der på-

lægger restriktioner på brug af pesticider. 

 

Sekretariatet fortsætter dialogen med Naturstyrelsen om behovet for bl.a. 

en overgangsordning for nogle kommuner.  

 

 

   
 

 
 

Beslutning 

 

 

 

3.2.2. Administration af landbrugsloven centraliseres  

SAG NR.: 000232922nat/bem 

 

Baggrund 

NaturErhvervstyrelsen ønsker at nedlægge jordbrugskommissionerne 

som følge af krav om besparelser i statsadministrationen. Landbrugslo-

vens regler skal herefter administreres af NaturErhvervstyrelsen. Den 

planlagte ændring medfører, at opgaven med jordbrugsanalyserne løses 

fra centralt hold i samarbejde med kommunerne.  

 

Det vil være en fordel, hvis Landbrugsloven i stedet administreres i 

kommunerne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling  

./. Sekretariatet har i sit høringssvar til forslag til ændring af landbrugsloven 

anerkendt argumenterne for nedlæggelsen af jordbrugskommissionerne, 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
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men samtidig tilkendegivet, at den fortsatte administration af landbrugs-

loven bør ligge i kommunerne. 

 

Der skete en kraftig liberalisering af landbrugsloven i 2010. Loven regu-

lerer dog stadig forhold om blandt andet  

• bopælspligt 

• at der skal være en passende beboelsesbygning  

• adkomst 

• om oprettelse af nye selvstændige landbrugsejendomme  

• fortrinsstilling til suppleringsjord. 

 

Sekretariatet vurderer, at kommunerne har de bedste forudsætninger for 

at løse disse opgaver, idet de i forvejen har alle de oplysninger, der skal 

bruges i sagsbehandling efter landbrugsloven (alle de kommunale registre 

som BBR, CPR mm., kort-grundlag, lokalt kendskab). Kommunerne 

kommer i forvejen på de fleste landbrugsejendomme i kommunen i for-

bindelse med miljøtilsyn.  

 

Det vil desuden være en stor fordel, hvis kommunerne både har admini-

strationen af landbrugsloven og landzonebestemmelserne, da de to ofte 

har indflydelse på hinanden (f.eks. i forhold til hele bolig- og beboelses-

spørgsmål) 

 

Der knytter sig en særlig problemstilling til jordbrugsanalyserne. Jord-

brugsanalyser er et vigtigt redskab i kommunernes planarbejde. Jord-

brugsanalyserne giver viden og grundlag for de krævede udpegninger af 

de særligt værdifulde landbrugsområder samt lokalisering af arealer til 

biogasanlæg og store husdyrbrug. Analyserne bidrager eksempelvis med 

viden om husdyrtæthed, husdyrgrundlag og gylleproduktion.  

 

Arbejdet med jordbrugsanalyserne har hidtil været tilrettelagt således, at 

det er Statsforvaltningen, der udarbejder analyserne assisteret af en 

kommunal følgegruppe. Kommunerne kan i samarbejde med landbrugs-

erhvervet inddrage den lokale viden og se på evt. behov for at supplere 

datagrundlaget og en efterfølgende fremskrivning og tilpasning i forhold 

til de lokale faktorer. 

 

Af udkast til lovforslag fremgår det ikke tydeligt, hvilken rolle kommu-

nerne er tiltænkt i den nye struktur. Dog konstateres det, at kommunerne 

ikke pålægges opgaver i forhold til de opgaver, kommunerne skal vareta-

ge vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov. 
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NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende bekræftet overfor KL, at lov-

ændringen ikke vil medføre yderligere opgaver til kommunerne, hvilket 

KL har taget til efterretning.   

 

 
 

Beslutning 

 

 

 
3.2.3. Tilskudsordning til vandplanernes vandløbsindsats

SAG NR.: 000244442 trr 

 

Baggrund 

Fødevareministeriet og Miljøministeriet har udarbejdet bekendtgørelser 

for tilskud til vandplanernes vandløbsindsats. KL har kraftigt påpeget, at 

kravene er udtryk for en detailstyring, der bør ændres.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter foreløbige kommunale erfaringer med 

det forberedende ansøgningsarbejde med henblik på at søge tilskud. 

 

Sagsfremstilling  

To nye statslige bekendtgørelser sætter rammerne for den kommunale 

vandløbsindsats i medfør af vandplanerne. I høringssvaret peger KL på 

./. flere problematiske forhold, jf. vedhæftede dokument. 

 

Kommunerne har netop foretaget den lovbestemte prioritering af vand-

løbsindsatsen i vandhandleplanerne, der efter endt høringsperiode skal 

vedtages senest 22. december 2012. 

 

Med tilskudskriterierne indføres imidlertid en yderligere og parallel prio-

ritering på både nationalt og lokalt niveau – udover den statslige vand-

plan og den kommunale handleplan. 

 

De givne rammevilkår gør samlet set, at indsatsen ikke kan blive lige så 

økonomisk effektiv, som hvis kommunerne selv kunne tilrettelægge den 

og dermed sikre optimal synergi med øvrige vand- og naturprojekter. En 

statslig proces- og detailstyring har desværre erstattet en ellers meget øn-

sket omkostningseffektiv ramme- og målstyring.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244442
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For at sikre mest og bedst vandmiljø for de samlede offentlige ressourcer 

og de afsatte midler er det derfor afgørende, at de nationale kriterier, der 

lægges til grund for indsatsen, ikke i endnu højere grad fastlåser indsat-

sen. KL har derfor opfordret til at: 

• EU-krav ikke overfortolkes eller overimplementeres – i krav og krite-

rier af faglig eller processuel karakter  

• EU-kravene implementeres på en måde, der korresponderer med den 

lovpligtige prioritering i den kommunale handleplan.  

I forlængelse af dette har KL opfordret til, at der foretages væsentlige 

ændringer i bekendtgørelserne. Dette understøttes af, at tiden er knap, 

fordi de statslige vandplaner er ca. 2 år forsinket, hvorfor den kommuna-

le implementeringsperiode er reduceret fra 5 til godt 3 år. 

Tilskudsordningen skulle implementeres pr. 1. oktober. 2012, men på 

grund af forsinkelser forventes den implementeret i løbet af oktober 

2012. 

 

 
 

Beslutning 

 

 

 

3.3. Miljøpolitik 

3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

3.4.1. Videre proces for Byg og Miljø (Min digitale Byggesag) 

SAG NR.: 000229093 akp 

 

Baggrund 

Der er deadline for den kommunale tilslutning til den fælleskommunale 

selvbetjeningsløsning Byg og Miljø (tidl. Min Digitale Byggesag) onsdag 

den 24. oktober 2012.  

5 it-virksomheder er blevet prækvalificerede til at byde på opgaven se-

nest den 22. november 2012. 

I udbudsmaterialet er der stillet krav om, at leverandøren skal beskrive 

den standard, som data vil blive udstillet på fra Byg og Miljø. Denne be-

skrivelse skal kommunerne bruge, når de skal lave stabile integrationer 

fra Byg og Miljø til de fag- og ESDH-systemer, som kommunen allerede 

gør brug af. KOMBIT har tilbudt kommunerne på rådgiverbasis at etab-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000229093
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lere indkøbsnetværk og dermed at bistå i forbindelse med etablering af 

integrationer. 

Der skal snarest tages stilling til, hvordan den videre governancestruktur 

skal være for udviklings- og driftsfasen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter og gives anbefalinger til  

• hvordan tilstrækkelig tilslutning sikres til Byg og Miljø 

• hvordan det kan sikres, at fokus rettes mod backoffice allerede nu  

• hvordan Byg og Miljø skal styres fremadrettet. 

 

Sagsfremstilling  

KTC faggruppe for digital forvaltning har opfordret til, at sagen drøftes 

på Teknikerkontaktudvalgets møde. 

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, hvor borgere og virk-

somheder kan ansøge om ca. 340 typer af byggesager og syv typer af mil-

jøsager. Løsningen skal bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet 

sagsbehandling i kommunerne og hjælpe kommunerne med at leve op til 

målsætningerne i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Her er 

målet, at 80 kommuner i 2015 skal have implementeret digital ansøgning, 

og 70 % af ansøgerne skal benytte denne kanal.  

 

Tilslutningsproces 

For at Byg og Miljø-løsningen kan blive en realitet, skal tilstrækkelig 

mange kommuner bakke op om den fælles løsning. KOMBITs ambition 

er, at 60 kommuner er med fra start. KOMBIT har udsendt tilslutnings-

materiale i form af en kontrakt, en business case med angivelse af poten-

tielle gevinster samt omkostningen for løsningen og en løsningsbeskr i-

velse.  

 

Indkøbsnetværk i forhold til integrationer 

For at få tilstrækkelig effektiviseringsgevinst ved etablering af en selvbe-

tjeningsløsning som Byg og Miljø, skal der nødvendigvis tænkes i effek-

tivisering af backoffice – herunder sikres integrationer til eksisterende 

fag- og ESDH-systemer. 

KOMBIT har tilbudt kommunerne på rådgiverbasis at etablere indkøbs-

netværk og dermed at bistå i forbindelse med etablering af integrationer. 

Interessen fra kommunerne har indtil nu vist sig begrænset. 

 

Governancestruktur fremadrettet 

I Byg og Miljø er der etableret en administrativ styregruppe, hvor KL, 

KOMBIT samt to kommuner (ene som formand) udpeget af KTC delta-
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ger. Der er endvidere etableret en referencegruppe med deltagelse af 20 

kommuner, der kan udtale sig i forhold til projektet.  

Der er endelig etableret et dialogforum med eksterne interessenter bl.a. 

Bygherreforeningen, FRI, ARK, Dansk Byggeri mv. 

 

Projektet er nu på vej fra en kravsspecificerede fase til en udviklingsfase 

– og senere kommer der en driftsfase. Der skal i den forbindelse træffes 

beslutning om, hvorvidt den eksisterende governancestruktur skal fast-

holdes. Særligt er der nok brug for at se på referencegruppens størrelse 

og funktion – og her muligvis fremadrettet operere med en bred bruger-

gruppe og en lidt mere arbejdende projektgruppe. Men det kalder på en 

beslutning om proces for udpegning af disse kommunale medarbejdere. 

 

Beslutning 

 

 

 

 

3.4.2.  Ny digital selvbetjeningsløsning til ejendomsdata - DIADEM 

 SAG NR.: 000245549 tkg 

 

 

Baggrund 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes i løbet af den næste 

måneds tid at give digital adgang til mere end 40 forskellige ejendomsop-

lysninger via en selvbetjeningsløsning DIADEM. Målet er at forenkle og 

effektivisere adgangen til relevante data for ejendomshandlere, boligad-

vokater, rådgivere og borgere. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter den foreslåede kommunikationsplan og 

tager orienteringen om status for DIADEM til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

Selvbetjeningsløsningen DIADEM har været undervejs i flere år, og skal 

afløse det eksisterende Grønne Ejendomsskema, som kommunerne tidl i-

gere har udarbejdet. Ved en ejendomshandel har mægler eller anden råd-

giver brug for 40-50 forskellige ejendomsoplysninger. Disse samles nu i 

én samlet digital rapport, som består af et resume, samt en række under-

afsnit, der indeholder detaljerede oplysninger om ejendommen, økono-

mi, bygninger, planer, vand, jordforurening, natur, bygge- og beskyttel-

seslinjer og miljøsag m.v. En af udfordringerne har været at standardisere 

disse oplysninger og få gjort flest mulige data digitalt tilgængelige. Min i-
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steriet har investeret ca. 60 mio. kr. i at forbedre datagrundlaget (fx olie-

tanke og varmeforsyning). 

 

DIADEM vil blive gebyrfinansieret. KL har en dialog med MBBL om 

betingelserne for kommunernes brug af DIADEM i relation til egne 

ejendomme. I overvejelserne indgår en frikøbsaftale gældende for kom-

muner og regioner, som en mulig løsning. 

 

Overgangsløsning 

Det er lykkedes, at få de fleste ejendomsdata med i den digitale løsning. 

Der vil dog i en overgangsfase frem til 2015 være behov for, at kommu-

nerne på forespørgsel indberetter data i relation til fem ejendomsoplys-

ninger; nemlig forfalden gæld til kommunen, kommunale anlægsprojek-

ter, miljøsag, spildevandsforhold og lettere jordforurening. 

 

Der arbejdes med at gøre disse oplysninger digitalt tilgængelige, og at gø-

re overgangsperioden kortest mulig, så kommunerne kan høste de øko-

nomiske gevinster på omkring l6 mio. kr. om året. 

 

Kommunale effekter ved den digitale selvbetjeningsløsning 

Digital adgang til ejendomsoplysninger medfører at: 

• kommunerne vil kunne høste en nettogevinst på omkring 16 mio. 

kr. om året, når projektet er indfaset i 2015 

• nettogevinsten består af et sparet tidsforbrug. Herfra skal fratræk-

kes et tab af gebyrindtægt, som kommunerne opkræver i dag for 

det grønne ejendomsskema 

• kommunerne kompenseres for at etablere en midlertidig semiau-

tomatisk løsning i den 3-årige overgangsperiode 

• kommunerne i overgangsperioden skal indberette fem og ikke 13 

ejendomsoplysninger som de skulle i det grønne ejendomsskema 

• det nuværende grønne ejendomsskema vil blive udfaset.  

 

Kommunerne vil i den 3-årige overgangsperiode modtage økonomisk 

kompensation for at etablere overgangsløsningen. Over halvdelen af 

kommunerne har nu indgået aftale med ministeriet, hvorved kommunen 

kan modtage den økonomiske kompensation. Med den interesse, der har 

været blandt kommunerne indtil nu, er det håbet, at alle kommuner har 

en overgangsløsning på plads inden årets udgang. 

 

Kommunikationsindsats 

Ministeriet og KL er i gang med en kommunikationsindsats, således at 

kommunernes ledelse og sagsbehandlere får bedst mulig information om 

både den digitale løsning og overgangsløsningen. 
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Der er og vil fortsat løbende tilgå kommunerne informationsskrivelser 

o.l. fra ministeriet og KL. 

 

Kommunikationen består indtil videre af følgende hovedelementer: 

• Løbende besvarelse af kommunale spørgsmål 

• Vejledning til kommunernes sagsbehandlere til den semiautomati-

ske løsning/overgangsløsningen 

• Oprettelse af en dialogportal for kommunale sagsbehandlere 

• Drejebog for udfasning af Det Grønne Ejendomsskema 

• Artikler, administrativ information o.l. målrettet kommunal ledelse 

og sagsbehandlere 

• Afholdelse af 3-5 regionale møder for kommunale sagsbehandlere, 

digitale ambassadører og brugere. 

  

Beslutning 

 

 

 

3.5. Vej- og trafikpolitik 

3.5.1. Lokal organisering af trafiksikkerhed 

SAG NR.: 000234224 Nis 

 

Baggrund 

Vejdirektoratet stoppede i februar 2012 arbejdet med at koordinere den 

lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, Vejdirektorat og politiet. Der 

efterlyses i kommunerne nu en ny model for, hvordan det lokale samar-

bejde mellem myndighederne skal foregå. 

 

KL har lavet et udspil om en lokal organisering, hvor politiet overtager 

den lokale koordinering mellem politi, Vejdirektorat og kommuner om 

vejtekniske forhold og lokale kampagner, og hvor Rådet for Sikker Tra-

fik sekretariatsbetjener kampagneindsatsen, herunder understøtter kom-

munale kampagner, videndeling og netværk mellem aktørerne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter den lokale organisering og det kom-

munale kampagnearbejde. 

 

Sagsfremstilling  
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I forbindelse med kommunalreformen overtog staten en del af amtsveje-

ne og samtidig fik Vejdirektoratets vejcentre til opgave at koordinere det 

lokale myndigheds- og kampagnearbejde i relation til trafiksikkerhed. 

 

Vejdirektoratet har i februar 2012 valgt at nedlægge dette arbejde i for-

bindelse med en større besparelse og omstrukturering, hvilket har efter-

ladt et tomrum og resulteret i en række henvendelser fra kommunerne til 

KL.  

 

Dette har affødt en lang dialog mellem KL og KTC’s faggruppe VTT. 

KTC’s faggruppeformand deltog i et møde med en række kommuner, 

politiet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. Konklusionen var, at 

det er vigtigt, at der snart kommer gang i det lokale samarbejde igen.  

 

Kommunerne efterlyste på mødet en ny og mere smidig model, end de 

nu nedlagte færdselssikkerhedsudvalg. Ønskerne er en model, der sikrer 

både den vejtekniske og den adfærdspåvirkende indsats koordineret lo-

kalt og nationalt, samtidig med at der opnås synergi i arbejdet med kam-

pagner mellem de enkelte kommuner.  

 

Der er rejst tvivl om Vejdirektoratet kan spare opgaven væk, men realite-

ten er, at medarbejderne er fyret og udvalgene nedlagt.  

 

Sekretariatet arbejder derfor på en model ud fra en række principper: 

Der skal være fokus på forebyggelse, der skal være sammenhæng mellem 

præventivt arbejde og kontrol, og indsatsen skal være målrettet aktuelle 

problemer ud fra hændelser, dokumentation og viden om effekt. Samar-

bejdet skal være dynamisk og handlingsorienteret. Der skal tænkes i digi-

tal understøttet viden deling og koordinering. Der skal tænkes i emner og 

fælles problemstillinger på tværs af landet. 

 

Der er et udbredt ønske om et centralt videncenter, som kan formidle ny 

viden til aktørerne. Opgaven kunne varetages af Rådet for Sikker Trafik. 

 

Forslag til modelramme 

Der er mange mulige geografiske afgrænsninger for et lokalt/regionalt 

samarbejde – KKR, landsdele osv. En model kan være at knytte den 

geografiske afgrænsning til politikredse. Der er pt. 12 politikredse. Dette 

ville give en naturlig afgrænsning for de parter, der skal samarbejde.  

 

Den lokale politiske dialog med politiet vil kunne varetages på eksiste-

rende kredsmøder mellem politimestre og borgmestre. 
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Koordinering af kampagner, herunder digital understøttelse af netværk 

og emnebaserede tværgående indsatser, vil kunne forestås af Rådet for 

Sikker Trafik. Tværgående emner kunne være fokus på socialt belastede 

områder, virksomheder eller skoler. 

 

Den nationale koordinering vil være begrænset, men vil skulle ske mel-

lem KL, Rigspolitiet og Rådet for sikker Trafik. 

 

Udspillet kræver ny finansiering af sekretariatsbetjening i politiet og den 

koordinerende rolle i Rådet for Sikker Trafik. Regeringens trafikpakke på 

300 millioner kræver også en del lokal koordinering, og sekretariatet an-

befaler, at KL søger indflydelse på forhandlingerne, så der afsættes mid-

ler til den beskrevne løsning. 

 

 

Beslutning 

 

 

 

3.6. Øvrige sager 

3.6.1. Grunddataprogrammet 

SAG NR.: 000232922 job 

 

Baggrund 

Notatet om økonomien i grunddataprogrammet, der er sendt ud til 

kommunerne i oktober 2012, omtaler en række omkostninger og gevin-

ster ved grunddataprogrammet.  

 

Indstilling 

I forhold til indsatsen om adresseprojektet og virksomhedsdata indstilles 

det, at udvalget drøfter om arbejdet med gevinstrealisering kan under-

støttes af konkrete fælleskommunale projekter, eller om man i stedet skal 

søge samarbejde med Ministeriet for By, Boliger og Landsdistrikter som 

udarbejdelse af en detaljeret vejledning om gevinster ved adresseprojek-

tet. 

 

Endvidere indstilles det, at udvalget giver input til sekretariatets videre 

arbejde med grunddataprogrammet. 

 

 

Sagsfremstilling  
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Der er via KTCs sekretariat udsendt information om grunddatapro-

grammet, og der er udsendt et notat om økonomien i grunddatapro-

grammet til kommunerne. KTC faggruppe for digital forvaltning har op-

fordret til, at sagen drøftes på Teknikerkontaktudvalgets møde. 

 

./. I vedlagte notat er anført skønnede omkostninger og gevinster i kom-

munerne som følge af grunddataprogrammet. 

 

Udgiftssiden er domineret af kommunernes aktiviteter i forbindelse med 

vedligehold af adresser og bortfaldet af indtægter ved kortsalg.  

 

Implementeringsplanen i forhold til opgaven om adresserne er ikke fær-

diggjort i Ministeriet for By, Boliger og Landsdistrikter. Men de meldin-

ger, der foreligger fra ministeriet tyder på et velplanlagt projekt, hvor der 

bliver oprettet rejsehold, som bistår med organiseringen af arbejdet i 

kommunerne. Kommunerne skal budgettere med ca.100 årsværk til 

adresseprojektet i efteråret 2013/foråret 2014. 

 

Hvad angår bortfald af indtægter ved kortsalg har der været en del 

spørgsmål om mulighed for fortsat kommunalt kortsalg. Som det ser ud 

nu, skulle der ikke være noget i vejen for, at kommunerne kan sælge spe-

cialiserede kortprodukter til kunder med særlige interesser. Det må dog 

nok påregnes, at dette salg kun har en kortere tidshorisont. 

 

Gevinstsiden er domineret af indsatsen i forhold til adresser og virksom-

hedsdata. 

 

Adresser 

Hvad angår adresser siger notatet, at gevinsterne kommer af reduktion af 

fejlbehæftede data, reduktion i genindtastninger samt bortfald af om-

kostninger til indkøb af supplerende adressedata. Notatet fastslår, at ge-

vinsten er spredt ud over alle forvaltninger, hvor man anvender adresser. 

Gevinsten ved adresserne er i 2015 og 2016 sat til at være hhv. 52,4 mio. 

kr. og 76,0 mio. kr.  

 

Virksomhedsdata 

Hvad angår virksomhedsdata siger notatet, at der allerede i 2013 kan ind-

høstes en gevinst på 23,6 mio. kr. ved bortfald af procesomkostninger til 

skyggeregistre. Senere bliver gevinsterne større, idet der indregnes gevin-

ster fra forbedrede muligheder for opkrævning af affaldsafgifter mv. 
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Beslutning 

 

 

 

3.6.2. Tværgående strategi for Beredskabsstyrelsens tilsyn og rådgivning 

af det kommunale redningsberedskab 

SAG NR.: 000239770 ach 

 

Baggrund 

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med kommunerne, repræsenteret 

ved KL og FKB (Foreningen for Kommunale Beredskabschefer), iværk-

sat et projekt for at fastlægge en tværgående strategi for Beredskabssty-

relsens tilsyn med og rådgivning af det kommunale redningsberedskab.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen med henblik på eventuelle be-

mærkninger. Sagen forventes derefter behandlet på førstkommende mø-

de i KLs Teknik og Miljøudvalg.. 

 

Sagsfremstilling  

Projektets overordnede formål er at fremme et mere effektivt og udbyt-

terigt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og kommunerne ved at 

tydeliggøre sammenhængen mellem de ønskede resultater og strategien 

for arbejdet.  

 

Strategien skal tage højde for de stadigt skiftende krav, der stilles til de 

kommunale redningsberedskaber, som led i den generelle udvikling i 

samfundet og på redningsberedskabets område, samt den ændrede rolle 

og opgave, som Beredskabsstyrelsen på visse områder får som følge her-

af.  

 

Den tværgående strategi skal danne grundlag for planlægning og gen-

nemførelse af konkrete, målrettede aktiviteter, som tilgodeser både 

kommunernes og Beredskabsstyrelsens behov på området under hensyn 

til de ressourcer, der er til rådighed. 

 

./. Som en del i projektet har Beredskabsstyrelsens udarbejdet det første af 

tre notater om dette emne, se vedhæftede kommissorium.  

 

Notatet beskriver de overordnede resultater, som kommunerne og Be-

redskabsstyrelsen ønsker at opnå med tilsyns- og rådgivningsvirksomhe-

den, samt de gensidige forventninger, der gælder for samarbejdet.  
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Beredskabsstyrelsen vil herefter i notaterne for delmål 2 og 3 beskrive en 

strategi for, hvordan kommunerne og Beredskabsstyrelsen kan arbejde 

sammen for at nå de overordnede mål samt beskrive konkrete aktiviteter 

under hvert mål.  

 

Dette første notat er udarbejdet på baggrund af en workshop, afholdt i 

Beredskabsstyrelsen 27. juni 2012, med deltagere fra KL, FKB’s fire fag-

grupper samt Beredskabsstyrelsens fagkontorer og regionale centre.  

 

Beredskabsstyrelsen har sendt notat og kommissorium til tiltrædelse i så-

vel bestyrelsen i KL, FKB som direktionen i Beredskabsstyrelsen. Sekre-

tariatet har meddelt Beredskabsstyrelsen, at en tiltrædelse af KLs Teknik 

og Miljøudvalg TMU forventeligt vil være tilstrækkeligt i KL regi. 

 

 
 

Beslutning 
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4. Orienteringssager 

4.1. Energi- og forsyningspolitik 

4.1.1. Omstilling til VE i den kollektive og individuelle energiforsyning 

SAG NR.: 000244765 - brh  

 

Baggrund 

Både den kollektive og den individuelle energiforsyning skal omstilles til 

vedvarende energi (VE), hvis vi skal nå regeringens mål om et fossilfrit 

samfund i 2050. Mange kommuner laver frivilligt planer for den omstil-

ling, men de kan ad frivillighedens vej ikke nå helt ud over rampen. 

Kommunen er som varmeplanmyndighed begrænset til at se til, når 

energiselskaberne suboptimerer – og borgerne i de individuelt forsynede 

områder er overladt til leverandørers rådgivning. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling  

Teknik- og miljøudvalget har tiltrådt en indstilling om, at KL i det videre 

arbejde med at sikre hensigtsmæssige rammer for den lokale energiplan-

lægning påpeger:  

• At kommunerne i de individuelt forsynede områder ikke bør have 

konkrete forpligtelser for at omstille til vedvarende energi, men fort-

sat har mulighed for at understøtte en frivillig omstilling hos private 

boligejere, og 

• at det derfor vil være fornuftigt, hvis kommunerne får mulighed for at 

afvise projekter, som ikke spiller sammen med et fremtidigt fleksibelt 

energisystem 

 

KL har gennem de sidste fire år arbejdet for, at strategisk energiplanlæg-

ning skal være en kommunal opgave. Med energiforliget fra marts 2012, 

hvor der er afsat 19 mio. kr. til partnerskaber om strategisk energiplan-

lægning stod det klar, at regeringen ikke vil gøre energiplanlægning til en 

kommunal opgave lige nu. 

 

Samtidig kommer der udmeldinger fra klima-, energi- og bygningsmini-

steren om, at vi ikke når i mål med omstillingen til vedvarende energi 

uden en national, strategisk energiplanlægning, der skal skabe rammer for 

marked og kommuner. Spørgsmålet er fortsat, hvilken rolle ministeren 

tiltænker kommunerne.  
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Når mange kommuner alligevel er godt i gang med at lave strategisk 

energiplanlægning er det blandt andet fordi de har set et lokalt vækst-

potentiale i opgaven. Det drejer sig med andre ord både om at få ren, 

grøn energi lokalt – men også om at skaffe lokale arbejdspladser.  

 

Kommuner kan kun projektgodkende 

Som varmeplanmyndighed kan kommunen godt anmode forsyningssel-

skaberne om at udarbejde projekter, som fremmer udbredelsen af VE. 

Kommunen kan imidlertid ikke afvise projekter, som spænder ben for en 

samlet plan for omstillingen til VE, hvis projektet isoleret set har en 

sund samfundsøkonomi. Hermed er der risiko for, at energiselskaberne 

ind imellem suboptimerer.  

 

Hvis strategisk energiplanlægning ikke skal være en kommunal opgave, 

har kommunerne brug for andre redskaber til at sikre en sammenhæn-

gende, lokal energiplanlægning.  

 

Det kunne fx. være mulighed for at stille krav til, at nye projekter fra 

energiselskaberne skal bygge på fleksible løsninger, som kan spille sam-

men med det fremtidige, fleksible energisystem og som samtidig sikrer, 

at der koordineres over kommunegrænserne. 

 

Private boligejere med individuel forsyning 

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

ler gasfyr. Kommunerne mangler beføjelser til at styre den individuelle 

opvarmningsform i det åbne land, fx ved at kunne påbyde skift fra olie til 

varmepumper. Kommunerne kan i dag lave frivillig energiplanlægning i 

de enkelte områder, men har ingen egentlige beføjelser.  

 

KL har længe talt for, at hvis kommunerne skal lave en samlet strategisk 

energiplanlægning for alle kommunens borgere og virksomheder – så har 

kommunen også behov for beføjelser overfor varmeforbrugerne i de in-

dividuelt forsynede områder. 

 

Beslutning 

 

 

 
4.1.2. Klimalov: Landbrugets klimaindsats

SAG NR.: 000244615 - nat  

 

Baggrund 
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Regeringen er undervejs med en klimalov med mål for reduktion af driv-

husgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem. Denne udvalgssag 

er en del af det samlede KL mandat vedrørende regeringens kommende 

klimalov. Klimaloven omfatter landbrugets udledning af drivhusgasser 

fra husdyrene og landbrugets energiforbrug i produktionen. KL har tidl i-

gere talt for, at kommunerne kan spille en rolle i forhold til ønsket om at 

sænke landbrugets udledning af drivhusgasser.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

KLs Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt indstilling om, at KL arbejder 

for, at kommunerne i forbindelse med miljøtilsynet hos landmændene 

bør tillægges en rolle til fremme af energibesparelser i landbrugets pro-

duktion. 

 

Det er regeringens mål, at Danmarks udslip 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-

onen. Klimaplanen skal redegøre for, hvorfra de resterende seks procent 

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

klimalov. 

 

Kommunerne har i dag ingen mulighed for at regulere landbrugets ud-

ledning af drivhusgasser hverken fra produktionen eller fra husdyrene. 

Selvom langt den største del af udledningen kommer fra husdyrene, er 

det i forbindelse med reduktionen af energiforbruget, at sekretariatet 

vurderer, at kommunerne kan spille en væsentlig rolle. 

 

Landbrugets energiforbrug (CO2-udledning) 

Kommunerne er allerede i dialog med landbruget i forbindelse med hus-

dyrgodkendelser. Idet kommunerne allerede har kontakten til landbruget, 

vil det være oplagt, at det er kommunerne, som fører tilsyn med eventu-

elle nationale krav til landmændene om reduktion af deres energiforbrug. 

 

En sådan kommunal rolle skal selvfølgelig defineres nærmere, men så-

fremt arbejdet med BAT-byggeblade (Best Available Tecnology) på et 

tidspunkt resulterer i et godt og overskueligt værktøj, er det oplagt at 

lægge dette til grund for en tilsynsopgave. 

 

En anden løsning kunne være et CO2-kvotesystem for landmændene. 
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Drivhusgasser fra husdyrproduktionen 

En meget stor del af landbrugets udledning af drivhusgasser kommer fra 

gødningshåndtering, og der er et stort reduktionspotentiale ved at opret-

te biogasanlæg. Det kommunale ansvar for at placere biogasanlæg bliver 

en udfordring.  

 

Som det ser ud nu, har flere forsyningsselskabers involvering i nye bio-

gasanlæg ikke været en økonomisk fordel. Der er behov for, at de tekno-

logiske barrierer nedbrydes hurtigst muligt, så der ikke sker fejlinveste-

ringer. En løsning kan være at gennemføre fuld-skala forsøg for at de 

gode løsninger kommer frem. 

 

I dag er det kommunerne, som skal stille kommunegaranti ved godken-

delsen af nye biogasanlæg. KL har tidligere talt for, at idet biogas er et så 

nyt og usikkert forretningsområde, bør der være tale om en statsgaranti i 

stedet. 

 

Regeringen har nedsat en uafhængig Natur- og Landbrugskommission, 

der blandt andet skal komme med forslag til, hvordan landbruget kan re-

ducere udledningen af drivhusgasser. Kommissionen har som mål at 

komme med anbefalinger til virkemidler og initiativer, som skal sikre et 

økonomisk og bæredygtigt landbrugserhverv. KL har og vil fortsat bære 

kommunernes holdning til, hvordan landbruget skal reducere udlednin-

gen af drivhusgasser, ind i dette arbejde. 

 

Regeringen har ligeledes nedsat en ny biogas taskforce, der skal sikre 

biogasudbygningen frem til 2020. KL vil ligeledes bære problemstillinger 

knyttet til biogassen ind i dette arbejde 

 

Beslutning 

 

 

 

4.1.3. Klimalov: Energibesparelser i private boliger  

SAG NR.: 000244615 - brh 

 

Baggrund 

Regeringen er undervejs med en klimalov med mål for reduktion af driv-

husgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem. Denne udvalgssag 

er en del af det samlede KL mandat vedrørende regeringens kommende 

klimalov.  Det handler blandt andet om, at borgerne skal spare på ener-

gien derhjemme. Mange kommuner ser i dag målet om at reducere ener-
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giforbruget i den private boligmasse som en løftestang til at skabe flere 

lokale arbejdspladser.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

KLs Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt en indstilling om, at KL i relat i-

on til klimaloven arbejder for: 

• at kommunerne kan være med til at sprede information til private bo-

ligejere om energirenovering og energirigtigt byggeri – og være med til 

at facilitere kontakt mellem borgere og energiaktører 

• at begrænsninger i kommunernes samarbejde med private parter fjer-

nes for at gøre det lettere at fremme den frivillige grønne omstilling i 

den private boligmasse. 

 

Den private boligmasse 

Regeringen har netop igangsat et større arbejde om energirenovering af 

den samlede bygningsmasse. KL deltager i dette arbejde. Det er sekreta-

riatets vurdering, at opgaven med at sikre energibesparelser i den private 

boligmasse kræver en indsats på flere fronter.  

 

Det drejer sig om vejledning, formidling af gode eksempler og økonomi-

ske incitamenter udover en lavere energiregning. Kommunerne kan være 

med til at motivere borgerne til at yde en indsats – og der er også mange 

gode eksempler, som med fordel skal formidles.  

 

Flere kommuner har gjort en indsats i forhold til at fremme lavere ener-

giforbrug i den private boligmasse. Udover informations- og kampagne-

aktiviteter er der kommuner, som igangsætter uddannelse af håndværkere 

i energirenovering. Middelfart Kommune har fx lavet en ESCO light 

model, hvor både myndighed, rådgivning, håndværkere, den lokale for-

syning og den lokale bank er involveret. 

 

Kommunernes deltagelse handler dog her ikke kun om klimaet – men i 

høj grad også om kommunen som aktiv medspiller med det mål at skabe 

grøn, lokal vækst.  

 

Flere kommuner peger på, at lovgivningen bremser innovative løsninger 

med kommunal deltagelse, fx må kommunerne ikke have bestemmende 

indflydelse i kommercielle virksomheder. Dette skel mellem hvad man 

må som kommune og som privat virksomhed, besværliggør og begrænser 
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nye samarbejder om grøn omstilling mellem kommunerne og andre par-

ter. 

 

I de andre nordiske lande er samspillet mellem kommunerne og de priva-

te virksomheder ikke underlagt tilsvarende restriktioner. 

 

Beslutning 

 

 

 

4.1.4. Klimalov: Virksomhedernes klimaindsats  

SAG NR.: 000244615 - nat 

 

Baggrund 

Regeringen er undervejs med en klimalov med mål for reduktion af driv-

husgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem. Denne udvalgssag 

er en del af det samlede KL mandat vedrørende regeringens kommende 

klimalov. Klimaloven omfatter blandt andet den mindre energitunge in-

dustri. Med nedlæggelsen det statslige rådgivningscenter, GO’ Energi, er 

de små- og mellemstore virksomheder overladt til energiselskabernes 

rådgivning. KL modtager meldinger fra kommunerne om, at energisel-

skaberne ikke løfter denne opgave tilstrækkeligt. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

KLs Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt en indstilling om, at KL i relati-

on til klimaloven arbejder for 

• at kommunerne i forbindelse med deres tilsyn kan spille en rolle med 

fremme af energibesparelser i mindre energitunge virksomheder, 

• at der skal ses på rammerne for den energirådgivning, som de små- og 

mellemstore virksomheder bliver mødt med 

• at det skal afklares, om det fremover bør være en kommunal opgave 

at facilitere kontakt mellem virksomheder, og energirådgivere og sel-

skaber.  

 

Potentialet for energibesparelser i de små– og mellemstore virksomheder 

er samlet set større end de besparelser, der er at finde i de store virk-

somheder. Ikke desto mindre er det i de store virksomheder, at energi-

selskaberne primært henter de kWh-besparelser, som de er forpligtet til. 
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Det statslige rådgivningscenter Go’ Energi har tidligere løftet opgaven 

med at rådgive kommunerne om deres indsats overfor deres virksomhe-

der. Spørgsmålet er, om energiselskaberne fremover vil løfte opgaven 

med at finde energibesparelser i de små– og mellemstore virksomheder.  

 

Mange kommuner er meget aktive på dette område – og har i arbejdet 

med at skabe lokal, grøn vækst fokus på at hjælpe virksomhederne med 

at mindske energiforbruget. 

 

Projektet ”Carbon 20” er et eksempel på dette. Her udvikler syv kom-

muner metoder til dialog med virksomheder om energiforbrug. I det tre-

årige projekt ”Carbon 20” vil kommunerne indgå partnerskab med i alt 

100 virksomheder, der forpligter sig til at reducere deres CO2-udledning 

med 20 %.  

 

Der skal fra centralt hold træffes en beslutning om, hvem der bedst mu-

ligt tager hånd om informations- og rådgivningsopgaven. Kommunerne 

har allerede dialogen med virksomheder – og det vil i mange tilfælde væ-

re oplagt, at kommunerne udvider deres dialog til at omfatte gennemfø-

relse af energibesparelser.  

 

Beslutning 

 

 

 

4.1.5. Klimalov: Transport 

SAG NR.: 000244615 - nsv 

 

Baggrund 

Regeringen er undervejs med en klimalov med mål for reduktion af driv-

husgasser, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem. Denne udvalgssag 

er en del af det samlede KL mandat vedrørende regeringens kommende 

klimalov. Klimaloven omfatter blandt andet transportområdet. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

KLs Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt en indstilling om, at KL i relat i-

on til klimaloven arbejder for  

• at staten melder klart ud om den bedste kobling mellem transport- og 

energisystemerne – altså hvilke drivmidler, der skal satses på  
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• at staten finansierer stor-skala forsøg med CO2-reducerende trans-

portløsninger 

• at staten udvikler økonomiske incitamenter gennem takst- og afgifts-

strukturen, der kan understøtte den positive udvikling i brugen af 

CO2-reducerende transportløsninger, som allerede er i gang i kommu-

nerne. 

 

Med energiforliget, som blev indgået i foråret, kan der skæres 34 procent 

af det danske udslip af CO2 i 2020. Men det efterlader seks procent for at 

nå regeringens mål, og det skal hentes fra bl.a. transportområdet. Ifølge 

Dansk Energi, kan der ifølge en ny analyse på vejtransporten hentes om-

trent en tredjedel af de resterende seks procentpoint. 

 

En statslig udmelding om koblingen mellem transport- og energisyste-

merne er afgørende for kommunernes mulighed for at lægge sig fast på, 

hvilke systemer der skal lægges til grund for de langsigtede løsninger. 

Herefter ved kommunerne hvilke systemer de skal investere i og udrulle. 

Den statslige udmelding skal afklare, om der skal satses på el eller gas i 

transportsektoren, eller om disse begge skal anvendes i fremtiden. 

 

Kommunerne spiller allerede en rolle i reduktion af CO2-udledningen i 

deres egen vognpark. Det handler bl.a. om effektivisering af de kommu-

nale kørselsordninger, forsøg med grøn kørsel og mobilitetsplanlægning. 

Derfor vil det være en mulighed, i forhold til at skabe gode rammer for 

grøn transport, at kommunerne stiller sig til rådighed som ”laboratorier” 

for at afprøve løsninger gennem stor-skala forsøg. 

 

Såfremt kommunerne skal gå foran med at anvende grønne transportløs-

ninger, kræver dette en omlægning af skatte- og afgiftsstrukturen. Kom-

munernes indsats vil være begrænset, så længe det ikke står klart, om 

grønne transportinitiativer vil belaste kommunernes økonomi. 

 

Beslutning 
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4.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

4.3. Miljøpolitik 

4.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

4.4.1. Evaluering af afbureaukratisering af byggeloven i 2009 

SAG NR.: 000245903 akp 

 

Baggrund 

1.januar 2009 blev alle ukomplicerede byggerier fritaget fra kommunal 

kontrol og sagsbehandling af byggetekniske forhold. Der blev indført 

den såkaldte lukkede kuvert, hvori bygherre skulle indsende byggeteknisk 

dokumentation, men den skulle ikke sagsbehandles. Samtidig med lovens 

vedtagelse blev det besluttet, at den skulle lovovervåges med henblik på 

en nærmere analyse 3 år efter lovens ikrafttrædelse.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

 

Energistyrelsen har udarbejdet en evaluering af lovændringens betydning 

for fire forhold:  
• sagsbehandlingstiden,  
• ressourceforbruget i kommunerne,  
• administrative lettelser for bygherrer  
• byggeriets kvalitet. 

 

I det efterfølgende gengives styrelsens konklusioner: 

 

Konklusion i forhold til sagsbehandlingstiden 

Sagsbehandlingstiden er kun marginalt berørt. 

 Sagsbehandlingstiden har generelt været stigende over de seneste år og 

opleves fortsat som for lang for bygherrer. Det generelle billede er, at de 

kommuner, der har arbejdet med sagsbehandlingstiden, har kunnet opnå 

væsentlige forkortelser. 

 

Konklusion i forhold til ressourceforbruget  

Kommunerne har konstateret en mindre reduktion i ressourceforbruget 

(5-10 %). Reduktionens størrelse skal ses i lyset af, at byggesagsbehand-

lere ikke oplevede kontrollen af byggetekniske forhold som tidskrævende 

i de fleste ukomplicerede byggesager. Lovændringen har medført, at uer-
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farne bygherrer entydigt har ansvar for overholdelse af byggetekniske 

forhold, hvorfor de efterspørger vejledning. 

 

Konklusion i forhold til administrative lettelser 

Administrative lettelser for bygherre er sket gennem færre tilbagemeldin-

ger fra kommunen om byggetekniske forhold. Lovændringen har dog 

samtidig medført flere tvivlspørgsmål fra uerfarne bygherrer. Der er to 

tvivlsspørgsmål som uerfarne bygherrer ofte stiller til kommunen: 
1. Er mit byggeri omfattet af lovændringen? 
2. Og i så fald, overholder jeg så de byggetekniske forhold? 

 

Evalueringen konkluderer, at der generelt er et stort vejledningsbehov og 

også erfarne bygherrer har svært ved at finde rundt i reglerne. 

 

Konklusion i forhold til byggeriets kvalitet 

Evaluering af byggeriets kvalitet kræver en længere evalueringsperiode 

end 3 år. Der er brug for en 5-10 års periode for at konkludere entydigt. 

Noget tyder på, at lovændringen har betydet indsendelse af mere doku-

mentation, og at kravopfyldelsen i dokumentationen af overholdelsen af 

byggetekniske forhold er øget. 

 

Fremadrettet identificerer evalueringen tre indsatsområder for videreud-

vikling af området: 

 
• Evalueringen peger på behovet for at en byggesag organiseres bedre i 

et servicefællesskab mellem myndigheder og omkring én samlet for-
ventningsafstemning, én samlet dokumentationspakke og én ansvarlig 
sagsbehandler.  

 
• Evalueringen peger på behov for mere vejledning forud for en bygge-

sag, særligt i forhold til uerfarne byggeherrer, et fælles informations-
materiale på tværs af kommuner samt anvendelse af selvvalide ansøg-
ningsskemaer. 

 

(Kommentar fra KLs sekretariat: Brug af Byg og Miljø fra og med 

årsskiftet 2013/14 vil være en del af svaret på ovennævnte 2 behov). 

 
• Evalueringen peger endelig på, at mange kommuner kan lære af de 

bedste, og at kommunerne kan arbejde med ensartede servicemål for 
sagsbehandlingstiden i byggesager. 

 

Beslutning 
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4.5. Vej-, trafik- og transportpolitik 

4.6. Øvrige sager 



Teknikerkontaktudvalget  |  26-10-2012 

 SIDE  |  36 

5. Eventuelt 
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6. Lukkede sager 

 


