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1   Godkendelse af referat og meddelelser  
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1.1 Godkendelse af referat af møde i 
Teknikerkontaktudvalget, den 13. december 2013 
MDR-2013-00052 akp  

 

Baggrund 

Teknikerkontaktudvalgsmødet, den 13. december 2012. 

 

Indstilling 

Referatet indstilles til godkendelse. 

 

Sagsfremstilling 

./.          Der henvises til vedlagte referat. 
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2   Temadrøftelser 
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2.1 Energiselskabernes energispareindsats 
MDR-2013-00052 BRH 

 

Baggrund 

Klima-, energi- og bygningsministeren har etableret et netværk af 

centrale aktører på bygningsområdet, som i maj måned kommer med et 

inspirationskatalog. Kataloget vil indeholde en række anbefalinger til 

fremme af energirenoveringen af den samlede bygningsmasse. KL har 

udpeget en række kommuner til at deltage i seks arbejdsgrupper, som 

skal komme med input til netværkets anbefalinger. En af de anbefalinger, 

som drøftes, er en ændring af den nuværende energispareordning, hvor 

energiselskaberne er pålagt en forbrugerbetalt energispare-forpligtigelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter fordele og ulemper ved en ændring af 

energispareordningen, samt diskuterer om det vil give mening at tildele 

kommunerne en større rolle med at leve op til Danmarks energispare-

forpligtigelse. 

 

Sagsfremstilling 

Energispareordningen blev skabt tilbage i 2006 i en tid, da staten ikke 

tiltænkte kommunerne nogen væsentlig rolle med klima- og 

energiindsatser. Omkring 500 energiselskaber er pålagt en 

forbrugerbetalt energispare-forpligtigelse, som i 2010 kostede de danske 

energiforbrugere ca. 750 mio. kroner årligt. Under det seneste 

formandskab fik regeringen indarbejdet ordningen som et vigtigt 

instrument i EU’s energieffektiviseringsdirektiv.  

 

Den danske del af energispareordningen blev evalueret i 2012 – og 

partiernes bag energiforliget aftalte, at der skulle skrues yderligere op for 

selskabernes energispare-forpligtigelse. Energiforbrugerne vil derfor i 

2013 og frem blev opkrævet op mod 1,5 mia. kr. årligt til ordningens 

finansiering.  

 

Energibesparelserne henter selskaberne ved energirådgivning eller 

igangsættelse af konkrete tiltag i kommuner, regioner, virksomheder og 

hos private boligejere. Indsatsen er i overvejende grad blevet lagt hos de 

store virksomheder og kommunerne, da det her er lettest at hente 

besparelserne hjem. Det har den konsekvens, at nogle segmenter – 

eksempelvis boligejerne – ikke får megen glæde af de midler, som de 

indbetaler til ordningen.  
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Som ordningen administreres i dag er der udelukkende fokus på 

besparelser i kWh, mens de afledte samfundsmæssige værdier i form af 

øget beskæftigelse, grøn vækst mv. ikke medtages. 

 

Endelig udnyttes det strategiske potentiale i energispareordningen kun i 

meget begrænset omgang, da ordningen i hovedtræk går til lavt 

hængende frugter frem for strategiske fyrtårnsprojekter. 

 

Spørgsmålet er, om energispareordningen bør omlægges, så den sikrer:  

• En rimelig fordeling af midlernes anvendelse 

• En strategisk anvendelse af midlerne 

• En større samfundsmæssig nytteværdi af ordningen. 

 

En sådan omlægning vil skulle sikre, at ordningen bygger på en 

helhedsorienteret og langsigtet strategi med maksimal samfundsmæssig 

værdi af de mange penge, som energispareordningen omfatter. 

Spørgsmålet er, om den hidtidige rene markedsorienterede tilgang ikke er 

utilstrækkelig – og om kommunernes i stedet skulle deltage som aktør i 

en ny ordning. 

 

Man kunne foreslå en model, hvor kommunerne spiller en stor rolle. En 

rolle som dem, der er med til at samle virksomheder og videns 

institutioner i udviklingen af nye koncepter og produkter ti l at fremme 

energibesparelser. I en sådan model vil kommunerne også være forpligtet 

til at engagere borgerne – ikke mindst boligejerne. 

 

I en alternativ model kunne man forestille sig, at energisparemidlerne 

deles ud på puljer, hvis anvendelse besluttes af bygningsejere. På den 

måde vil man sprede indsatsen ud mellem offentlige og private – og 

mellem store og små indsatser. Kommunerne ville i en sådan model 

kunne være ansøgere til puljen. 

 

Til temadrøftelsen deltager Niels Carsten Bluhme, formand for KTC’s 

faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer. 
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2.2 Fremme af kommunal ejendomsadministration 
MDR-2013-00052 KSL 

 

Baggrund 

Klima-, energi- og bygningsministeren har etableret et netværk af 

centrale aktører på bygningsområdet, som i maj måned kommer med et 

inspirationskatalog. Kataloget vil indeholde en række anbefalinger til 

fremme af energirenoveringen af den samlede bygningsmasse. KL har 

udpeget en række kommuner til at deltage i seks arbejdsgrupper, som 

skal komme med input til netværkets anbefalinger. En af de anbefalinger, 

som drøftes, er en mere strategisk og systematisk indsats fra 

kommunerens side med ejendomsadministration af deres egne 

bygninger.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter udfordringer og løsninger, som kan 

fremme kommunernes ejendomsadministration af egne bygninger. 

 

Sagsfremstilling 

Der bliver fra flere kommuners side peget på vigtigheden af, at 

kommunerne ikke kun tænker snævert i energirenoveringer, men i 

helhedsorienterede energi- og velfærdsrenoveringer.  

 

En løsning er at tage udgangspunkt i en totalværdimodel. Her vil 

kommunen for alle sine bygninger skulle overveje, hvad der er den 

bedste løsning for byens fysiske udvikling, læringsmiljøet (lys, belysning 

mv.), indeklima, sociale forhold mv., og hvordan det passer sammen med 

de målsætninger, som politikerne har sat for kommunen.  

 

I arbejdsgruppen om offentlige bygninger er udfordringerne med 

administrationen af de kommunale bygninger blevet diskuteret. Den 

foreløbige anbefaling går på, at kommunerne skal skabe sig et overblik 

over deres bygningsportefølje – og lave en 10 års plan for udvikling og 

vedligehold af porteføljen.  

 

Kommunerne har generelt en udfordring med kapacitetstilpasning af 

bygningsmassen som følge af den demografiske udvikling og de 

regionale forskelle samt en forventet 0-vækst i mange år frem. Samtidig 

har flere kommuner erfaringer med, at der er et økonomisk potentiale i 

en bedre styring af bygningsmassen gennem en centralisering og 



Teknikerkontaktudvalget, den 8. februar 2013 

                                                                                                                SIDE  |  10 

 

professionalisering af ejendomsadministrationen, hvor kommunen tager 

stilling til sin bygningsmasse i en ejerstrategi.  

 

En væsentlig del af kommunernes bygningsmasse er opført imellem 

1960-80 og består hovedsageligt af skole- og institutions- og 

idrætsbyggeri. Bygningerne anvendes ofte monofunktionelt, og der er 

indenfor flere områder, fx kulturområdet og børne- og ungeområdet en 

betydelig overkapacitet.  

 

Flere af de kommunale bygninger rummer store energiforbrugende 

anlæg, fx idræts- og kulturanlæg, men det er ofte en kompliceret 

udfordring at få et overblik over det samlede energiforbrug.  

 

Disse udfordringer kan adresseres i en kommunal ejerstrategi baseret på 

en helhedsorienteret tværgående tilgang. I en ejerstrategi kan den 

nødvendige kapacitetstilpasning, opgradering og fornyelse af den 

offentlige bygningsmasse tænkes sammen med ændringer og 

modernisering fx i forhold til energieffektivisering og – renovering og 

sociale forhold. 

 

Til temadrøftelsen deltager Niels Carsten Bluhme, formand for KTC’s 

faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer. 

 

 

 

  



Teknikerkontaktudvalget, den 8. februar 2013 

                                                                                                                SIDE  |  11 

 

 

2.3 Temadrøftelser i TKU i 2013 
MDR-2013-00052 AKP 

 

Baggrund 

Udvalget har ønsket, at listen over kommende temadrøftelser medtages 

ved hvert TKU-møde med henblik på at justere og tilpasse løbende i 

forhold til den aktuelle situation.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU kommer med input til listen over planlagte 

temadrøftelser. 

 

Sagsfremstilling 

For resten af 2013 er der planlagt følgende temadrøftelser: 

 
Fredag, den 12. april 2013 

• Nyt planlægningsparadigme for vandplanerne og handleplanerne, jf. 

lovændringer i Miljømålsloven, herunder de særlige 

grundvandsområder.  

• Organisering af affaldsforbrændingssektoren  

 
Fredag, den 14. juni 2013 

• 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. 

 

Torsdag, den 10. oktober 2013 

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

projekter. Puljen vil støtte partnerskaber som er med til at sikre 

omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi og drive den 

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

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

2013. Et fokus kunne være Asset Management. 

 

Fredag, den 12. december 2013 

• ? 
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3   Behandlingssager  
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3.1 Energi- og forsyningspolitik 
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3.1.1   Ressourcestrategi for affald forsinket 

MDR-2013-00052 ach 

 

Baggrund 

Miljøministeren vil om kort tid komme med en ny ressourcestrategi for 

affald. Det er den tidligere affaldsstrategi, der skifter navn. Kommunerne 

skal lave affaldsplaner, som skal være færdige inden årets udgang. 

Kommunerne lægger ressourcestrategien til grund for deres 

affaldsplaner. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til foreløbig drøftelse 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen vil fremlægge en ressourcestrategi for affaldshåndtering og 

skabe rammerne for en mere effektiv forbrændingssektor. Ministeren har 

holdt oplæg på KL’s repræsentantskabsmøde i januar om indholdet i 

ressourcestrategien. Sekretariatet arbejder på at få aftalt et møde mellem 

ministeren og KL’s formand og næstformand om det videre med 

affaldsforbrænding. 

 

Vi har endnu ikke set udkast til denne ressourcestrategi, men vi 

forventer, at den har tre elementer. 

 

Det første element er, at man strammer kravene i form af 

indsamlingsmålene for husholdningerne. Det vil sige, at kommunerne 

skal øge genanvendelse af afffaldet fra husholdningerne. Det kan både 

være indenfor det våde affald (organisk affald) og det tørre affald (metal, 

papir, pap, plastik mv.). Vi forventer, at man giver kommunerne 

betydelig metodefrihed i forhold til, hvordan man vil nå de nye mål. 

 

Det andet element er en strategi for forebyggelse af affald. 

 

Det tredje element er udmeldinger om organisering af 

forbrændingssektoren. Omlægningen af forbrændingssektoren skal sikre, 

at affaldssektoren understøtter genanvendelse, og at affaldet forbrændes 

på de anlæg, hvor effektiviteten er størst. 

 

KL har tidligere givet til kende, at vi støtter øget genanvendelse, hvis det 

er miljøøkonomisk fordelagtigt. De stigende råvarepriser og nye 

teknologier kan gøre mere genanvendelse fordelagtigt. 
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Der er – sekretariatet bekendt – eksempelvis ingen analyser, der viser, at 

det er miljøøkonomisk fordelagtigt at skille det organiske affald ud og 

genbruge det på anden måde end at brænde det som i dag. Der kan vise 

sig nye teknologier, der gør det fordelagtigt, og det vil en række 

kommuner gerne eksperimentere med. Det skal disse kommuner fortsat 

have metodefrihed til. 

 

I dag forsyner affaldsforbrænding samfundet med 20 pct. af fjernvarmen. 

Hvis man reducerer affald til forbrænding kraftigt, så skal denne varme 

produceres med andre ressourcer.  
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3.2 Planlægning og naturbeskyttelse 
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3.2.1   Lovforslag vedr. anden plangeneration af Natura 2000-planerne 

MDR-2013-00052 trr 

 

Baggrund 

Miljøministeriet har udarbejdet et lovforslag til ændring af planprocessen 

for Natura 2000-planerne. Lovforslaget flugter imidlertid ikke den mål- 

og rammestyring, som der er aftalt mellem regeringen og KL med 

økonomiaftalen for 2013. Udover at KL´s sekretariat påpeger dette i 

høringssvaret, kan det blive nødvendigt at drøfte sagen med 

folketingspolitikere og miljøministeren. Lovforslaget har høringsfrist 15. 

februar 2013 og er planlagt at skulle fremlægges i Folketinget i anden 

halvdel af februar 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der drøftes hvilke tiltag, KTC og tekniske chefer kan 

tage overfor lokale folketingspolitikere – med sigte på at opnå en 

hensigtsmæssig mål- og rammestyring.  

 

Sagsfremstilling 

Status for kommunernes Natura 2000-indsats er, at kommunerne pr. 

ultimo 2012 succesfuldt har vedtaget ca. 200 tværkommunale 

handleplaner. Fælles for den kommunale indsats er, at: 

• Kommunerne har vedtaget deres handleplaner rettidigt  

• Kommunernes har fulgt KTC´s og KL´s planparadigme, hvorved der 

er opnået en meget ensartet form og kvalitet 

• Kommunerne frivilligt har udarbejdet tværkommunale planer. 

 

I perioden 2013-2015 skal kommunerne implementere indsatsen over 3 

år i stedet for 5 år, da statens forudgående planer blev 2 år forsinket. På 

baggrund af erfaringerne med den statslige planproces, har regeringen og 

KL med økonomiaftalen for 2013 aftalt, ”at reguleringen af vand- og 

naturindsatsen i næste planperiode inden for rammerne af direktiverne 

skal forenkles og tage afsæt i en mål- og rammestyring af kommunernes 

indsats.” 

 

Næste planperiodes implementeringsperiode er 2016-2021 med 

vedtagelse af kommunale handleplaner ultimo 2016. Miljøministeriets 

forudgående proces indledes imidlertid allerede i 2013 med vedtagelse af 

de statslige planer ultimo 2015. Derfor har Miljøministeriet i januar 2013 

fremlagt forslag om ændring af miljømålsloven vedr. Natura 2000-planer. 

Ændringsforslagene er primært, at: 

• Idéfasen for de statslige planer erstattes af mere målrettet dialog  

• De kommunale handleplaner ændres til arbejdsprogrammer. 
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Statens idéfase og teknisk forhøring erstattes af dialog 

Med lovforslaget foreslås den for kommunerne frivillige idéfase og 

tekniske forhøring erstattet af en mere målrettet dialog. Staten har været 

forpligtet til begge dele. Men såvel kommuner som øvrige interessenter 

har i stort omfang oplevet, at data, myndighedsviden, idéer m.m. ikke 

blev inddraget i de statslige planer – på trods af lovkrav til de statslige 

processer.  

 

I forlængelse af bestyrelsens mandat, vil KL derfor i høringssvaret 

påpege, at der er behov for en præcisering af indhold og form af den 

omtalte målrettede dialog med kommunerne. Ellers er der risiko for, at 

vidensdelingen mellem stat og kommuner bliver endnu mindre i næste 

planperiode. Det er hverken fagligt eller organisatorisk hensigtsmæssigt, 

da kommunerne som myndighed på naturområdet har afgørende bidrag 

til de statslige planer. 

 

Desuden lægger Miljøministeriet op til, at lodsejerdialogen skal ske 

decentralt af staten under udarbejdelse af de statslige planer – samt 

under implementering af de kommunale handleplaner. Kommunernes 

erfaring er imidlertid, at det er afgørende, at lodsejerinddragelse sker 

midtvejs, når indsatserne fastlægges, dvs. under udarbejdelse af de 

kommunale handleplaner. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at der kun 

er 6 måneder til udarbejdelse af handleplanerne.  

 

Ændring af de kommunale handleplaner 

Med lovforslaget foreslås de kommunale handleplaner reduceret til 

arbejdsprogrammer, hvis ”hovedformål” skal være at angive tidsfølgen 

og initiativer – herunder initiativer til interessentinddragelse. Desuden vil 

det være et ”hovedsigte” at angive opgavefordelingen mellem evt. flere 

kommunale myndigheder, Miljøministeriet og offentlige lodsejere. 

 

Planprocessen bliver dermed i praksis i stedet erstattet af en endnu 

større statslig detailplanlægning, der nu alene overlader 

procesbeskrivelser m.m. til kommunernes handleplaner. I forlængelse af 

bestyrelsens mandat, vil KL derfor i høringssvaret kraftigt påpege, at 

Miljøministeriet bør foretage grundlæggende ændringer i lovforslaget 

med sigte på at opnå den aftalte mål- og rammestyring. 

 

Dette er nødvendigt af flere årsager, bl.a. følgende: 

• Den kommunale målopfyldelse af de statslige planer er afhængig af 

virkemidler og faglige løsninger, der i høj grad bør vurderes lokalt  
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• Den kommunale målopfyldelse af de statslige planer er afhængig af 

en konstruktiv lokal dialog med lodsejerne. 

 

Samlet set gøres der i beskrivelsen af lovforslaget både direkte og 

indirekte meget ud af formelle forenklinger – mens der i selve 

lovforslaget er meget få reelle forenklinger. Hvis lovforslaget i stedet tog 

udgangspunkt i en mål- og rammestyring, kunne der opnås betydelige 

reelle forenklinger i den statslige planlægning. 

 

Øvrige forhold 

KL vil i høringssvaret også påpege de forhold, som KL´s bestyrelse på 

sit møde 20. september 2012 har vedtaget i form af, 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 

detailplanlægning 

• 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 

første planperiode belastes af statens forsinkelse 

• Der i implementeringen skal kunne anvendes forbedrede, nye 

statslige og målrettede virkemidler, fx finansieret over 

landdistriktsprogrammet. Her vil statens rammestyring kunne komme 

i spil. 

 

Samarbejde med TKU og KTC´s faggruppe 

TKU drøftede i foråret 2012 bidrag til KL´s holdning for anden 

planperiode af Natura 2000-planerne – forud for den politiske 

behandling i KL´s Teknik- og Miljøudvalg i august 2012 og KL´s 

bestyrelse september 2012.  

 

Efterfølgende har KTC´s faggruppe for Natur og Overfladevand og 

KL´s sekretariat holdt oplæg og deltaget talstærkt på Miljøministeriet 

temadag 10. oktober 2012 om anden planperiode af Natura 2000-

planerne.     

 

Endelig vil faggruppens bidrag udgøre basismaterialet for KL´s 

høringssvar, der udarbejdes ultimo januar 2013. En foreløbig skriftlig 

udmelding fra faggruppens formand er, at: 
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• Lovændringerne kun i beskedent omfang vil give den øgede 

inddragelse og forenkling, der lægges op til. Årsagen er, at det alene 

er idefasen og den tekniske forhøring, der afskaffes 

• Staten bør i reel dialog med kommunerne udarbejde basisanalyse og 

mål for indsatsen 

• Staten skal ikke lave indsatsprogram. Kommunerne skal i samarbejde 

med staten have opgaven med at beskrive den relevante indsats 

• Dermed opnås en reel forenkling, hvor der er statslige basisanalyser 

og målplaner samt kommunale indsats- og handleplaner 

• Dette giver også kommunerne en reel og indholdsmæssig anledning 

til at inddrage interessenter i planlægningen 

• Inddragelsen skal ske ved høring af statens basisanalyser og 

målsætninger, ved høring af de kommunale indsats- og handleplaner 

og ved lodsejerinddragelse, når de konkrete projekter planlægges og 

udføres.  

 

I det videre samarbejde kan det overvejes, om KTC eller tekniske chefer 

kan tage kontakt til lokale folketingspolitikere – med sigte på at opnå en 

hensigtsmæssig mål- og rammestyring.  
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3.3 Miljøpolitik 
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3.3.1   Nye regler om PCB-screening ved byggearbejder 

MDR-2013-00052 ach 

 

Baggrund 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget drøfter konsekvenserne af de nye regler for 

kommunerne, herunder: 

 kommunal holdning til tilsyns- og handlepligt ved fund af PCB, 

 skal anmeldelseskrav og screeningsværktøj søges digitaliseret som 

en del af Byg og Miljø? 

 

Sagsfremstilling 

Miljøstyrelen har indført nye regler i affaldsbekendtgørelsen med et nyt 

kapitel 13, der handler om særlige regler om private og professionelle 

bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af 

affald.  

 

Samtidig har Miljøstyrelsen ophævet § 14 i restproduktbekendtgørelsen,  

hvilket afskærer kommunerne fra at kunne føre kontrol med, om det 

byggeaffald, som anvendes uden tilladelse, rent faktisk opfylder 

betingelse i restproduktbekendtgørelsens om at være sorteret og 

uforurenet byggeaffald. 

 

KL har efter forhandlinger accepteret, at sagen er udgiftsneutral for 

kommunerne. Miljøstyrelsen har argumenteret med, at det nye og bedre 

tilrettelagte tilsyn vil medføre en udligning af det øgede arbejde, som et 

større antal anmeldelser evt. vil medføre. Det er aftalt med 

Miljøstyrelsen, at KL inddrages i den fremadrettede tilrettelæggelse af det 

nye tilsyn.  

 

De nye regler for PCB 

Bygherren skal inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af 

bygningen eller anlægget for at afdække, om der kan være anvendt PCB-

holdigt materiale i forbindelse med opførelse eller renovering. Dette kan 

fx være i forbindelse med udskiftning af termoruder:  

 

En anmeldelse til kommunen skal indsendes samtidig med en ansøgning 

eller anmeldelse efter byggelovgivningen, senest 2 uger inden 

byggearbejdet påbegyndes. 

 

Sekretariatet har fået flere henvendelser fra kommunerne om de nye 

PCB-regler.. Et spørgsmål er, om der kan etableres en digital løsning af 
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anmeldekrav, og om de nye regler skal søges integreret som en del af 

digitaliseringen med Byg og Miljø. Umiddelbart giver en digital løsning i 

Byg og Miljø god mening, da byggelovgivning indeholder regler om 

nedrivning. 

 

En anden problemstilling er, at såfremt der identificeres PCB-holdige 

materialer efter de ny regler, hvordan er så den kommunale tilsyns- og 

handlepligt på andre områder end affaldshåndtering, fx pligten til at 

sikre, at beboelse eller ophold i en bygning ikke er sundhedsskadeligt.  

 

Sekretariatet vurderer, at man med en screening kan få viden om, at der 

er, eller kan være, PCB i en bygning.  Omvendt kan man ikke 

konkludere, at der er et sundhedsproblem for dem, der opholder sig i 

bygningen, fordi man har en viden om, at der er, eller kan være, PCB i en 

bygning. Sekretariatet vil tage en dialog med Miljøstyrelsen, for at bede 

dem en fortolkningsskrivelse om de nye regler. 

 

Fund af PCB i bygninger og efterfølgende renovering er ofte 

omkostningsfuldt. Sekretariatet er i gang med at analysere mulige 

finansieringsmodeller til dækning af kommunernes omkostninger i 

forbindelse med PCB-fund. Tanken er, at disse forskellige modelforslag 

kan bringes ind i de økonomiske forhandlinger med regeringen om 

kommunernes økonomi. 

 

En start herpå kunne være en henvendelse fra KL til Miljøministeren, 

om en konkret model for termoruder, som den kendes fra Norge, hvor 

alle PCB termoruder afleveres hos godkendte modtagestationer (fx 

genbrugsstationer). Returordningen i Norge er finansieret ved at norske 

producenter og importører af termoruder. De betaler til Ruteretur, det er 

det selskab, der har ansvaret for returordningen. 
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3.3.2   Kampagne for øget lokal politisk fokus på miljøtilsynet 

MDR-2013-00052 btt/mcn 

 

Baggrund 

Miljøstyrelsen ønsker at udarbejde en kampagnehjemmeside rettet mod 

politikerne i de kommunale teknik- og miljøudvalg. Afsættet er dels de 

nye regler om minimumsfrekvenser og tilsynsplaner, dels at øge det 

kommunalpolitiske fokus på miljøtilsynet. Styrelsen har tilkendegivet, at 

de gerne vil lancere kampagne-sitet sammen med KL.  

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter initiativet og kommer 

med input til KL’s videre samarbejde med Miljøstyrelsen om sitet.  

 

 

Sagsfremstilling 

KL har over for styrelsen tilkendegivet, at miljøtilsynet lokalpolitisk er 

interessant som et middel til at nå lokalpolitiske mål, snarere end et mål i  

sig selv. 

 

Sitet bør således tage afsæt i, at det kan gøres til at aktiv for kommunen, 

at den løbende har kontakt til virksomhederne i kommunen. KL har 

foreslået, at der gives eksempler på, hvordan miljøtilsynet kan være 

indgangen til en aktiv erhvervspolitik, hvordan tilsynet i nogle 

kommuner bruges som indgang til at diskutere energireduktioner med 

kommunens virksomheder, og dermed på en og sammen tid er et led i 

kommunens klimapolitik og en aktiv erhvervsstøtte.  

 

I andre kommuner er fokus på at skabe en indgang for kommunens 

virksomheder, og her er tilsynet også et centralt element. Erfaringer har 

vist, at lokal grøn omstilling ofte har sit udspring i den løbende kontakt, 

som skabes mellem virksomhederne og kommunen i tilsynet.  

 

Andre kommuner har i højere grad fokus på bosætning, og her kan 

kommunens miljøtilsyn være en del af et grønt image. 

 

Miljøstyrelsen er meget fokuseret på at præsentere de nye regler for 

politikerne, men deres sektoransvar hæmmer deres evne til at tage et 

mere tværgående afsæt. De har dog tilkendegivet, at de er enige i de store 

linjer. Sekretariatet vurderer, at det er et godt initiativ, som KL bør støtte 
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op om, i det omfang KL og Miljøstyrelsen kan nå til enighed om den 

ovenfor beskrevne linje i kampagnen. 
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3.3.3   Konsekvenser af ugyldige vandplaner  

MDR-2013-00052 npj 

 

Baggrund 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om de statslige vandplaners 

ugyldighed har givet kommunerne betydelige udfordringer. Dels bliver 

der tvivl om gyldigheden af en række kommunale afgørelser i den 

periode, hvor kommunerne antog, at vandplanen var gældende. Dels er 

grundlaget for at vedtage en række sektorplaner usikkert. Derudover 

forlænges processen for vedtagelse af de kommunale handleplaner. 

Afgørelsen fra nævnet kan få betydning for aktiviteter, som kommunerne 

har planlagt at udføre i de kommende måneder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU supplerende bidrager med konkrete eksempler på 

konsekvenser eller uklarheder opstået som følge af de ugyldige 

vandplaner. 

 

Sagsfremstilling 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 6. december 2012 truffet afgørelse 

om, at vedtagelsen af samtlige 23 statslige vandplaner er ugyldig, idet den 

supplerende høring på 8 dage, som Naturstyrelsen gennemførte i 

december 2011, var væsentlig for kort. Ved afgørelsen afviste nævnet 

samtidig alle øvrige indsigelser mod tilblivelsen af planerne. 

 

Konsekvensen af ophævelsen af vandplanerne er, at der snarest skal 

iværksættes en ny supplerende høring med en passende høringsfrist. 

Først herefter kan vandplanerne vedtages på ny.  

 

Nævnets ophævelse af vandplanerne betyder, at retsstillingen er den 

samme, som før gennemførelsen af den supplerende høring. 

Vandplanerne skal således betragtes som ikke endeligt vedtaget.  

 

Det betyder fx at de kommunale handleplaner skal vedtages (igen), når 

der på ny foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner. Desuden 

genopstår virkningen af de tidligere regionplaners mål for 

vandforekomster. Behandlingen af sager, der ikke har direkte ophæng i 

de nu ophævede vandplaner, kan fortsætte. 

 

Naturstyrelsen har 12. december 2012 udsendt information til alle 

kommuner om ovenstående. Det blev 14. januar 2013 suppleret med en 

pressemeddelelse, hvori det hed: ”Landmænd skal først dyrke miljøafgrøder på 
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140.000 ha i dyrkningssæsonen 2014/15. Men randzonerne skal overholdes, og 

vådområdeprojekter og vandløbsrestaureringer kan fortsætte .”  

 

Statens planer var ved vedtagelsen 22. december 2011 to år forsinket. 

Med nævnets afgørelse forsinkes planerne yderligere, hvilket betyder en 

endnu kortere implementeringsperiode for kommunerne. Det er derfor 

afgørende, at Miljøministeriet snarest afklarer, hvad vilkårene er for 

håndtering af andre opgaver og aktiviteter, som i større eller mindre grad 

hviler på en forudsætning om, at der foreligger endeligt vedtagne 

vandplaner. Her præsenteres spørgsmål fra to kommuner, som 

konkretiserer problemet: 

 

Rudersdal Kommune: 

Hvad er gyldigheden af de mange afgørelser om f.eks. udledningstilladelser, som 

kommunerne nu i snart et år har baseret på vandplanernes miljømål og 

retningslinjer? De må vel i sagens natur jo også være ugyldige, da deres retslige 

grundlag er kendt ugyldigt. Skal kommunerne derfor trække dem tilbage og 

genbehandle sagerne ud fra regionplanernes målsætninger og retningslinjer? Eller er 

det kun de sager kommunerne behandler fra 3. december 2012 og indtil 

vandplanerne er vedtaget, der skal behandles efter regionplanernes retningslinjer og 

målsætninger? 

  

Kommunerne har desuden i løbet af det forgangne år, bl.a. med udgangspunkt i 

vandplanerne, udarbejdet forslag til nye kommuneplaner, spildevandsplaner, 

vandindvindingstilladelser og vandløbsregulativer. Er deres indhold for så vidt angår 

forhold foranlediget af vandplanerne også ugyldige? 

 

Århus Kommune: 

I Aarhus Kommune har vi et forslag til Spildevandsplan 2013-2016 på vej gennem 

det politiske system med henblik på byrådsgodkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 

uger. Spildevandsplanforslaget har naturligvis ophæng i statens vandplaner. Såfremt 

planforslaget havde haft ophæng i regionplanens målsætninger, ville det 

indholdsmæssigt være uændret, bortset fra et nyt kravopland i det åbne land med 7 

ejendomme. 

 

KL har ikke taget stilling til sagens faktiske indhold. KL har i den 

offentlige debat om problemstillingen afventet udmeldingerne fra 

Naturstyrelsen. KL’s sekretariat har intensivt arbejdet for at afklare 

status hos Naturstyrelsen. 

 

Naturstyrelsen har oplyst, at de især om vandløb ser sig nødsaget til at 

rette en række faktuelle fejl i de nuværende planer. De har desuden i 

efteråret 2012 meddelt, at en række vandindsatser kan stride imod 
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hinanden. Og det blevet påpeget, at en del af den statsligt bestemte 

ændrede vandløbsvedligeholdelse kan modarbejde god målopfyldelse.  

 

KL´s sekretariat vil understøtte, at planerne bliver faktuelt kvalificeret 

uden at dette tager unødigt lang tid og yderligere forsinker den 

kommunale implementering af vandplanerne. KL’s sekretariat vil fortsat 

arbejde for en hurtig afklaring af de fulde konsekvenser af de ugyldige 

vandplaner. Her vil det være nyttigt med gode konkrete eksempler i stil 

med de to fra Rudersdal og Aarhus Kommuner. 

 

 

 

  



Teknikerkontaktudvalget, den 8. februar 2013 

                                                                                                                SIDE  |  30 

 

 

3.4 Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 
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3.5 Vej- og trafikpolitik 
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Teknikerkontaktudvalget, den 8. februar 2013 

                                                                                                                SIDE  |  32 

 

 

3.6 Øvrige sager 
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4   Orienteringssager  
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4.1 Energi- og forsyningspolitik 
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4.1.1   Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne 

MDR-2013-00052 BRH 

 

Baggrund 

KL og Energistyrelsen har taget initiativ til et partnerskab på 

energiområdet for at fremme samarbejdsrelationer mellem energiaktører, 

understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremme 

den grønne omstilling. Partnerskabet består i 2013 af alle de 

energiaktører, som vil være med til at fremme omstillingen af energien i 

kommunerne. Det omfatter en række aktiviteter, som på forskellig vis er 

målrettet alt fra medarbejdere til politikere 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterrretning. 

 

Sagsfremstilling 

I energiforliget fra foråret 2012 er der afsat en pulje på 19 millioner 

kroner til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i 

kommunerne. Disse midler, der vil blive udbetalt i 2014 og 2015, er 

udgangspunktet for det fælles initiativ. 

  

Med Partnerskabet vil KL og Energistyrelsen arbejde for at 

puljemidlerne omsættes til noget, som fremmer den kommunale indsats i 

omstillingen af energisystemet – og som viser, hvordan partnerskaber 

mellem flere energiaktører er en del af løsningen. 

 

KL og Energistyrelsen igangsætter i 2013 en række aktiviteter i 

Partnerskabet med det delte formål: 

• At få skabt helhed i udmøntningen af puljen og sikre at projekterne 

bliver til glæde for alle kommuners fremtidige arbejde med strategisk 

energiplanlægning  

• At samle forskellige energiaktører med henblik på evt. fremtidige 

forpligtigende samarbejder.  

 

Med de aktiviteter som igangsættes i 2013 vil KL være med til at skabe et 

platform for udviklingen af nye projekter – og sikre at arbejdet med 

omstillingen af energien i kommunerne ikke går i stå, mens man afventer 

de forskellige nationale analyser, som er igangsat efter energiforliget fra 

foråret 2012.  

 

Den 25. februar 2013 samler KL og Energistyrelsen alle interesserede 

energiaktører på Energiaktørernes Partnerskabsdag. Her skal der 

arbejdes konkret med at tænke i nye løsninger og ideer. KL anbefaler, at 
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man fra kommunernes side deltager på chefniveau i følgeskab af 

fagmedarbejderne. 

 

På Politisk Forum 2013 vil alle politikere få muligheden for at blive 

inspireret af projekterne fra hinandens kommuner.  

 

Læs mere om Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne på: 

www.kl.dk/partnerskab.  

 

 

 

 

  

http://www.kl.dk/partnerskab
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4.1.2   Etablering af solceller på kommunale bygninger 

MDR-2013-00052 BRH 

 

Baggrund 

Flere og flere kommuner opsætter solcelleanlæg på kommunale 

bygninger. Målet er at blive delvist selvforsynende med el baseret på 

vedvarende energi og at medvirke til at nå eventuelle opstillede mål for 

CO2-reduktion. I mange tilfælde kan der desuden opnås en økonomisk 

besparelse over tid. Lige nu bremses de kommunale initiativer af kravet 

om etablering er selskaber til solcelleanlæg. KL arbejder for en generel 

dispensation fra kravet. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Kommuner, som opsætter solcelleanlæg på fx skoler, er med til at 

producere el. Disse anlæg skal efter elforsyningsloven udskilles i 

selvstændige selskaber med begrænset ansvar.  

 

Det er blandt andet nettoafregningsordningen, som gør det fordelagtigt 

for private såvel som for kommunerne at opsætte solceller. Den el, som 

man ikke bruger indenfor én time, kan man levere til el-nettet til en pris, 

som de første 10 år forhøjes med et tilskud. 

 

Fra statens side er man meget opmærksom på, at der er en skarp 

adskillelse mellem el-produktionen og det skattefinansierede område. 

Man vil altså sikre, at kommunerne ikke ved en overproduktion af el 

med den nye solcelleordning kan bruge overskuddet til fx at finansiere 

lærerkræfter. Det er baggrunden for kravet om selskabsgørelse. 

 

De eksempler, som flere kommuner har indsendt til KL, tegner dog et 

billede af kommuner, som ønsker at opsætte solcelleanlæg på skoler, 

institutioner, idrætshaller mv. med en produktionskapacitet, som svarer 

til bygningens elforbrug. Lovgivningen giver her kommunerne en del 

unødig administration, som ikke kan have været tiltænkt opsætningen af 

mindre solcelleanlæg. 

 

KL er derfor gået i dialog med Energistyrelsen om en generel 

dispensation for kravet om selskabsudskillelse. Det er på nuværende 

tidspunkt ikke muligt at oplyse nogen tidshorisont for en afklaring om 

dette. Kommunerne har mulighed for at søge klima-, energi- og 

bygningsministeren om konkret at blive fritaget for udskillelseskravet.  
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4.2.1   Arbejdet for ny vindmølleaftale 

MDR-2013-00052 CRO 

 

Baggrund 

Udvalget er tidligere blevet orienteret om sekretariatets arbejde for en ny 

vindmølleaftale som opfølgning på Energiforlig 2012. KL´s formand har 

nu fremsendt et brev til Folketingets energiordfører, der uddyber KL’s 

tidligere fremsatte krav om en udlægsordning på vindmølleområdet.  

Sagen ventes drøftet på det kommende møde i forligskredsen i 

slutningen af februar.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Vindmøllebrevet skal ses som led i KL’s forhandlinger om en ny 

vindmølleaftale. Brevet baserer sig på det mandat, som blev vedtaget i 

udvalget i sommeren 2012. 

 

KL arbejder for, at sikre væsentlige forbedringer i rammerne for den 

kommunale opstilling af vindmøller. Med Energiforliget har regeringen 

sat et mål for opstilling af nye møller på land på i alt 1.800 MW fra 2012 

til 2020. 

 

I brevet fra KL’s formand uddybes kravene til en statslig udlægsordning, 

som giver kommunerne mulighed for at få dækket omkostninger til 

opkøb af ejendomme, der ligger i vejen for gode større 

sammenhængende vindmølleplaceringer. Det er denne ordning, som 

tidligere er blevet benævnt Opkøbspulje. 

 

Ordningen skal være baseret på frivillighed, og som udgangspunkt gælde 

for ejendomme, som ligger inden for de aktuelle støjgrænser, som pt. er 

indenfor fire gange møllens højde.  

 

I forbindelse med realiseringen af et vindmølleområde sælger kommunen 

ejendommene videre til ejerne af det kommende vindmølleprojekt og 

midlerne tilbageføres til puljen. 

 

Opstilles der af en eller anden grund ikke vindmøller på det udlagte areal, 

må kommunen sælge ejendommene efter et nærmere fastsat tidsrum, og 

pengene går så ligeledes tilbage i puljen. 

 

Der er således tale om et éngangsudlæg for staten. 
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I brevet fra KL nævnes også ønsket om forhøjelse af den grønne 

ordning, som giver kommunerne et beløb for hver ny MW vindmølle 

opstillet i kommunen. KL’s udspil er, at ordningen forhøjes fra de 

gældende 88.000 kr. pr. opstillet MW til 220.000 kr. pr. opstillet MW.  
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4.2.2   Høringssvar om klimatilpasning 

MDR-2013-00052 npj 

 

Baggrund 

KL har i økonomiaftalen for 2013 aftalt med regeringen, at kommunerne 

øger indsatsen for klimatilpasning. Denne del af ØA13 har tre elementer:  

 Kommunerne inddrager klimatilpasning i kommuneplan 2013.  

 Kommunerne løfter investeringerne i klimatilpasning med 2,5 

mia. kr. i 2013 

 Visse investeringer i klimatilpasning vil fremover helt eller delvist 

kunne finansieres over vand- og spildevandstaksterne.  

 

Regeringen er i færd med at udmønte sin del af aftalen i form af love, 

bekendtgørelser og vejledninger. Sekretariatet har sendt høringssvar på 

to af disse udmøntninger. Disse høringssvar præsenteres herunder. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet har 21. november 2012 sendt høringssvar til Lov om 

ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 

Lovforslaget åbner for, at spildevandsselskaberne ikke skal lede alt 

regnvand til kloak. Fremover kan selskaberne vælge at aflede regnvandet 

oven på jorden, når det er billigere end at lægge nye rør til afledning af 

regnvandet. 

KL hilste lovforslaget med stor glæde. KL har længe arbejdet for, at det 

blev muligt for spildevandsselskaberne at finansiere løsninger oven på 

jorden, så alle løsninger ikke fremover skal graves ned i jorden. 

De nye løsninger, der åbnes mulighed for med lovforslaget, er dels 

billigere end de traditionelle løsninger, dels kan de etableres på kortere 

tid end de traditionelle løsninger, og endelig vil der med de nye løsninger 

også være mulighed for at skabe synergier til andre områder, eksempelvis 

at forbedre bymiljøet. 

Med den store udfordring, vi står overfor med at klimasikre vores byer, 

er det helt nødvendigt med de nye virkemidler, som lovforslaget drejer 

sig om. 

KL finder det dog beklageligt, at forslaget ikke sikrer, at 

spildevandsselskaberne også i fremtiden har mulighed for fuld 

finansiering af de nye løsninger.  

Det er spildevandsselskabernes ansvar at håndtere spildevand, og det er 

derfor hverken tilfredsstillende for kommunerne eller selskaberne, a t 
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selskaberne efter 2015 ikke har mulighed for at finansiere den 

spildevandsteknisk billigste løsning.  

Lovforslaget er vedtaget af folketinget den 24. januar 2013. 

 

 

Sekretariatet har 18. januar sendt høringssvar til tre bekendtgørelser om 

spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af projekter vedr. tag- 

og overfladevand mv.  

Helt overordnet hilser KL de 3 bekendtgørelser velkommen. Her er tale 

om et vigtigt skridt i retning af at få etableret rammer for at gennemføre 

de rigtige løsninger i relation til skybrudshændelser/regnhændelser. 

KL er helt enig i, at kommunerne skal fastlægge rammerne for 

klimatilpasning i de respektive sektorplaner mv. KL peger igen på, at 

selskaberne må tillægges handlepligt, som konsekvens af planerne. Når 

Kommunalbestyrelsen beslutter service- og miljømål gennem 

sektorplanlægningen, skal der umiddelbart være adgang for vandselskabet 

til at finansiere målene som ”1:1 omkostninger”. 

KL mener selvfølgelig ikke, at kommunerne skal foretage sin 

sektorplanlægning m.v. uden at inddrage vandselskaberne heri. I den 

sammenhæng hilser KL vejledningen om klimatilpasningsplanlægning, 

som nu er i høring, velkommen. 

KL fraråder evt. langvarig revision af de foreliggende udkast til 

bekendtgørelser lige nu. Idet vi allerede er i januar 2013, haster det med 

at få udsendt bekendtgørelserne som grundlag for implementering af 

elementerne om klimatilpasning i ØA 13, der blev indgået mellem 

regeringen og KL sidste sommer. KL anbefaler derfor, at der kun 

præciseres enkelte elementer i udkastet til bekendtgørelserne i denne 

omgang.  
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4.3 Miljøpolitik 
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4.3.1   Rigsrevisionens undersøgelse af kommunernes 

krydsoverensstemmelseskontrol 

MDR-2013-00052 ksl 

 

Baggrund 

NaturErhvervstyrelsen har kontaktet KL med ønske om at mødes med 

Kristian Wendelboe om kommunernes håndtering af 

krydsoverensstemmelseskontrollen.  

Rigsrevisionen har angiveligt konstateret en svaghed i kommunernes 

håndtering af krydsoverensstemmelseskontrollen, idet man har 

bemærket, at der er et urealistisk forhold mellem antallet af udførte 

krydsoverensstemmelseskontroller og antallet af indberettede 

overtrædelser til NaturErhvervstyrelsen. 

 

KLs direktion holder møde med NaturErhvervstyrelsen, 

Fødevareministeriet og Finansministeriet den 29. januar 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles at Teknikerkontaktudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse 

identificeret 17 kommuner, der gennem flere år har haft mindre end 

halvdelen af gennemsnittet af indberetninger set i forhold til antallet af 

tilsyn. NaturErhvervstyrelsen har kontaktet de 17 kommuner, opridset 

problemstillingen og oplyst, at de vil blive kontaktet igen i januar 2013. 

 

Sagen er blevet dækket af pressen og KLs sekretariat har i den 

forbindelse udtalt følgende til Politiken: KL holder møde med 

NaturErhvervstyrelsen den 29. januar om de 17 kommuners tilsyn. Vi har noteret, 

at Rigsrevisionen har en mistanke om, at kontrollen ikke er god nok i de 17 

kommuner, fordi der er fundet færre overtrædelser pr. kontrolbesøg end i andre 

kommuner. Men der kan også være andre forklaringer, og derfor vil vi have sagen 

belyst og drøfte den med styrelsen, inden vi forholder os nærmere til den. 

 

Sekretariatet har forhørt sig i flere af de pågældende kommuner, og der 

er identificeret en række årsager til Rigsrevisionens resultater.  
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4.3.2   KL’s høringssvar på udkast til ændring af jordforureningsloven 

MDR-2013-00052 btt 

 

Baggrund 

Miljøstyrelsen har haft forslag til ændring af jordforureningsloven i 

høring. Formålet med ændringerne er at sikre, at den offentlige indsats 

efter jordforureningsloven sker i overensstemmelse med vand- og 

naturplanerne. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning. 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Lovforslaget omfatter en række større og mindre ændringer og 

justeringer.  

 

I lovforslaget udvides den offentlige indsats arealmæssigt, dvs. områder 

hvor regionerne betaler for forureningsundersøgelse og oprydning af 

eventuel forurening. Hidtil har de kun skullet dække forurening eller 

forureningskilder, der kan have skadelig virkning på 

drikkevandsressourcer og menneskelig sundhed. Fremover skal de også 

omfatte forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig 

virkning på søer, vandløb og havet og internationale 

naturbeskyttelsesområder. KL har i høringssvaret påpeget, at 

kommunerne, som følge af denne ændring, vil skulle meddele flere § 8-

tilladelser end hidtil, da visse § 8-tilladelser kun skal meddeles i områder, 

der er omfattet af regionernes offentlige indsats. 

 

Lovforslaget medfører, at natur sidestilles med grundvand og sundhed i 

formålsparagraffen, og at natur dermed skal indgå på lige fod med 

grundvand og menneskers sundhed ved behandling af sager efter 

jordforureningsloven, f.eks. ved risikovurderinger mm. KL har i 

høringssvaret påpeget, at administration af loven, f.eks. behandling af § 

8-tilladelser, også bliver mere omfattende som følge af denne ændring. 

 

En anden ændring er, at offentliggørelsen af oplysninger om 

forureningskortlagte arealer flyttes fra matrikelregisteret til DKjord, da 

det giver mulighed for flere oplysninger samt øget adgang til 

oplysningerne for borgere, ejendomsmæglere, myndigheder mv. KL har i 
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høringssvaret påpeget, at kommunerne i samme ombæring bør få fuld 

læse- og skriveadgang til DKJord. 

 

En anden væsentlig del af lovforslaget er, at der sker en ændring af 

forsikringsdækninger i villaolietanksager fra 2 millioner kroner til 4 

millioner kroner, og at beløbet fremover indeksreguleres, således at 

beløbet følger omkostningsudviklingen. KL har tilkendegivet, at denne 

ændring er positiv og har samtidig gjort opmærksom på, at der fortsat 

må forventes enkelte sager, som overskrider 4 mio. kr. 

 

KL har i høringssvaret påpeget, at det er vigtigt, at oprydnings- og 

kortlægningsindsatsen i områder med særlige drikkevandsinteresser ikke 

forringes med baggrund i at sikre målopfyldelse for vand- og 

naturplanerne. Det bør derfor sikres, at det økonomisk er muligt at 

tilgodese alle aspekter af loven, herunder mulighed for fortsat at 

prioritere oprydning og kortlægning af forurenede grunde inden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser. 
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4.4 Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 
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4.4.1   Ændring af byggeloven om servicemål 

MDR-2013-00052 KSL 

 

Baggrund 

Energistyrelsen forbereder en ændring af byggeloven, som indebærer at 

kommunerne forpligtes til at lave servicemål for sagsbehandlingen af 

byggeansøgninger samt offentliggøre disse mål. Lovforslaget har været i 

høring og er planlagt fremsat i februar 2013. Høringen indeholdt 

desuden bl.a. bestemmelser om ændring af dispensationsbestemmelser 

ved etablering af parkeringsarealer. Energistyrelsen har oplyst at denne 

del af lovforslaget udgår, da der er behov for yderligere analyse af 

konsekvenserne for især København Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til de gældende regler kan kommunerne selv tilrettelægge 

byggesagsbehandlingen, og der er ikke regler om maksimal 

sagsbehandlingstid for byggesager. Der er heller ikke i byggeloven krav 

om, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre mål for 

sagsbehandlingstiden for byggesager. 

 

Uagtet at der kan være flere forhold i forbindelse med sagsbehandlingen, 

som kan forlænge bruttosagsbehandlingstiden, har Energistyrelsen 

konstateret forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider. Dette tyder i 

følge styrelsen på, at nogle kommuner er bedre til at tilrettelægge deres 

sagsbehandling end andre, og at der derfor må forventes at være et 

potentiale for mere effektiv sagsbehandling. Herudover er der behov for 

større forudsigelighed i sagsbehandlingen.  

 

På denne baggrund indføres der krav om mål for sagsbehandlingstiden 

for byggesager (servicemål), hvilket i praksis vil betyde, at hver enkelt 

kommune skal fastsætte, hvor lang tid kommunen maksimalt kan bruge 

på behandlingen af en byggesag, og at kommunen skal offentliggøre 

servicemålet.  

 

En undersøgelse gennemført af KLs Momentum i efteråret 2012 viste, at 

75 % af kommunerne har allerede formuleret servicemål og langt 

størstedelen af disse kommuner har offentliggjort målene.  

 

Den webbaserede byggeansøgning Byg & Miljø, der forventes sat i drift 

ved årsskiftet 2013-14, vil indeholde funktionalitet til at kommunerne 
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kan offentliggøre kommunespecifikke informationer. Dette vil være et 

oplagt sted for kommunerne at offentliggøre servicemål på en ensartet 

måde. 
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4.5 Vej-, trafik- og transportpolitik 
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4.5.1   Effektivisering af befordringsområdet 

MDR-2013-00052 nsv 

 

Baggrund 

Det fremgår af økonomiaftalen for 2013, at der på befordringsområdet 

skal realiseres effektiviseringsgevinster på 430 mio. kr. årligt. Staten har 

fokus på at gøre brugen af trafikselskaber obligatorisk. Hvis dette skal 

undgås kræver det som minimum, at den kommunale sektor kan 

præsentere et troværdigt alternativ, som kan realisere 

effektiviseringspotentialet. Der kører en proces om dette i KKR, som på 

aprilmøderne skal diskutere fælles kommunale løsningsforslag.  

Sagen er indstillet til drøftelse på KLs formandskabsmøde d. 7. februar 

2013. 

 

Indstilling 

Udvalget bedes tage sagen til efterretning  

 

Sagsfremstilling 

KL’s økonomiske sekretariat har udarbejdet en kortlægning af praksis på 

det kommunale befordringsområde samt et effektiviseringskatalog som 

findes på http://www.kl.dk/Fagomrader/Okonomi-og-

dokumentation/Effektivisring-af-befordringsopgaven/ . 

På mødet omdeles nogle pjecer om emnet. 

 

 

 

 

  

http://www.kl.dk/Fagomrader/Okonomi-og-dokumentation/Effektivisring-af-befordringsopgaven/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Okonomi-og-dokumentation/Effektivisring-af-befordringsopgaven/
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4.5.2   Analyse vedr. færgeinvesteringer 

MDR-2013-00052 CRO 

 

Baggrund 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedsat Arbejdsgruppen om analyse af 

de fremtidige investeringer i færgedriften til de små øer . Arbejdet skal være færdigt 

primo marts 2013, og analysearbejdet er aftalt mellem regeringen, 

Enhedslisten og Dansk Folkeparti. KL har ikke mulighed for at ændre 

indholdet i kommissoriet.  

 

I arbejdsgruppen deltager KL’s Sekretariat, Sammenslutningen for de 

danske småøer, Småøernes Færgeselskaber og Trafikministeriet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

 

Sagsfremstilling 

Analysen er en opdatering af en ældre tilsvarende analyse og skal primært 

give overblik over de eksisterende forhold. Desuden spørges 

kommunerne vedr. de planlagte fremtidige investeringer i færgedriften til 

de små øer. – Analysen skal ikke fremlægge politiske konklusioner, men 

vil evt. pege på uhensigtsmæssigheder i de nuværende forhold. 

 

Hovedpunkter i analysen ifølge den fremsendte disposition: 

 

Statslige puljemidler til færgebyggeri  

• Kort faktuel beskrivelse af 260 mio. kr. puljerne 2008-2010. 

 

• Kortlægning af status: færdige færgebyggerier, projekter i gang og 

ikke igangsatte projekter. 

 

Analyse af de nuværende færger 

• Kortlægning af: 

- Rute, færger og ejerskab 

- Byggeår / alder - indeks på gennemsnitsalder 

- forventet levetid på nuværende tonnage – indeks på levetid 

- kommunernes forventninger til reinvesteringstidspunkt – evt. 

skøn over investeringsstørrelse 

 

Analyse af standardisering af havnefaciliteter 

 

Reservefærge, klasse/ type 
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Udkast til færdig analyse sendes til KTCs faggruppe til kommentering, og 

sekretariatet søger at sikre, at analysen bliver så retvisende som mulig. 

./.   Kommissoriet vedlægges til orientering. 
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4.6 Øvrige sager 
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5   Eventuelt 
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6   Lukkede sager  
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6.1 Styring og koordinering af Natura 2000 Life-projekter 
MDR-2013-00052 trr 

 

Baggrund 

Naturstyrelsen har udsendt et brev med sigte på at koordinere de 

kommunale Life-projekter og – ansøgninger. Brevet har skabt en del 

forvirring i kommunerne. Af strategiske årsager er der aktuelt behov for  

tværkommunal koordinering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Sagens strategiske perspektiver drøftes  

• KTC´s faggruppe for Natur og Overfladevand afklarer med KL´s 

sekretariatet, hvilken rolle faggruppen kan og vil spille i den 

nødvendige tværkommunale koordinering. 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen har 10. januar 2013 udsendt et brev til kommuner, 

Forsvaret og styrelsens egne distrikter med henblik på at koordinere 

Natura 2000 Life-indsatsen på nationalt niveau. Baggrunden er 

økonomiaftalen mellem regeringen og KL, hvor der er afsat 75 mio. kr. 

til den kommunale Natura 2000-indsats - foruden de 75 mio. kr., der skal 

søges hos EU.  

 

Kommunerne skal senest 30. januar 2013 sende deres projektbidrag til et 

nationalt projektkatalog – blandt andet for at Naturstyrelsen som 

tilskudsadministrator kan skabe sig overblik over projektvolumen.   

 

Indsatsens finansiering  

Brevets målgruppe og indhold har givet anledning til undren, spørgsmål 

og kommentarer fra kommunale chefer og medarbejdere. Derfor har 

KL´s sekretariat bilateralt påpeget en række forhold, som det ikke har 

været muligt at kommunikere officielt på KL´s hjemmeside. Dette er fx 

sket på KL´s og KTC-NOV´s chefmøde om Life-indsatsen 17. januar 

2013. Disse forhold beskrives i det følgende. 

 

Brevets anliggende er at koordinere den kommunale og evt. statslige 

Life-indsats og -ansøgning på nationalt niveau, da Life-ansøgninger 

kræver et vist volumen. Enten ved at forskellige myndigheder sammen 

søger om et område, hvor fx 3 kommuner og 2 statslige myndigheder er 

involveret, eller ved at fx 6 kommuner søger om en indsats for en given 
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naturtype 6 forskellige steder i landet. KL har været positiv overfor dette 

– både af organisatoriske, faglige og geografiske årsager. 

 

KL har imidlertid ikke nikket til, at brevet i dets aktuelle udgave 

fremsendes til styrelsens distrikter og Forsvaret. Det skyldes, at der ikke 

mellem Naturstyrelsen og KL har været enighed om, hvorvidt 

økonomiaftalens 75 mio. kr. er forbeholdt kommuner – eller skal deles 

mellem kommuner og stat. Der forventes nu en snarlig afklaring på 

dette. 

 

Indsatsens organisering  

Når brevets modtagere også er statens egne enheder, har nogle i 

kommunebaglandet tolket det som et forsøg på at overtage ellers styre 

den kommunale indsats eller finansiering. Dette har fået næring af, at 

Naturstyrelsen parallelt med brevet har bedt de statslige skovridere om at 

skabe projekter, hvor staten selv er projektleder og kommunerne blot er 

projektdeltagere. KL´s sekretariat er ultimo januar 2013 blev informeret 

om dette af Naturstyrelsen.  

 

Desuden har brevet skabt usikkerhed om, hvad der kan medfinansieres 

af den aftalte pulje på 75 mio. kr. I brevet påpeges det, at finansieringen 

primært er til våde naturtyper. Dette gælder også, hvis de 75 mio. kr. skal 

deles med kommuner og stat – mens der måske kan være til flere 

naturtyper, hvis midlerne er forbeholdt kommunerne. 

 

Samlet set har brevet skabt usikkerhed om, der nu er penge nok til hele 

den kommunale indsats og om Naturstyrelsen vil bruge brevets 

opfordring til fælles kommunale-statslige projekter til tidligt i processen 

at styre eller overtage projekterne indenfor det kommunale 

myndighedsområde. 

 

Uafhængigt af brevet har EnviNa afholdt kursus for kommunale 

medarbejdere i Life-projekter og -ansøgninger 24. januar 2013. På mødet 

fremførte Naturstyrelsens oplægsholdere, at Life-projekter er komplekse 

at ansøge og styre, mens kommunale oplægsholdere havde erfaringer for 

at kommuner godt kunne håndtere dette. De i alt 45 deltagere bidrog 

med blandt andet et projektkatalog, som EnviNa har sendt til deltagerne 

og Naturstyrelsen. 

 

Indsatsens strategiske perspektiv  

Uafhængigt at brevet er der også en strategisk dimension på Life-

indsatsen hvad angår Natura 2000-indsatsen i anden planperiode 2016-

2021. Naturstyrelsen fremlagde dette på sit KTC´s Natur- og 
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Miljøkonference i maj 2012. Styrelsens ser 3 ambitionsscenarier for 

anden periodes Natura 2000-indsats. Det mest sandsynlige er nu, at 

indsatsen bliver en kombination af Landdistriktsstøtteordninger (LDP) 

og Life-projekter.  

 

Det vil dels samle op på den afkortede første indsatsperiode, dels 

tilfredsstille finansministerielle synspunkter om at bruge færrest mulige 

nationale midler til indsatsen. I givet fald vil den egentlige styring og 

finansiering af Natura 2000-indsatsen ligge i Life-projekterne, da LDP 

stort set er uden kommunal styring.  

 

Sammenholdes dette med Naturstyrelsen nye lovforslag om at de 

kommunale Natura 2000-handleplaner reduceres til arbejdsprogrammer, 

tegner der sig et billede, hvor kommunernes Natura 2000-indsats 

afhænger af om de kan og vil styre Life-projekterne. 

 

Indsatsens behov for tværkommunale løsninger  

I lyset af den finansielle uenighed mellem Naturstyrelsen og KL er 

Naturstyrelsen meget optaget af, om kommunerne har vilje og 

kompetence til at søge Life-projekter i 2013, hvor ansøgningsfristen i EU 

er ultimo juni 2013.  

 

De kommunale medarbejdere et tøvende overfor dette, da 

Naturstyrelsen påpeger at det tager 2-3 måneders arbejdstid at samle 

lodsejeropbakning og data til at skrive en ansøgning. Kommunale 

eksperter påpeger, at det kan håndteres med chefopbakning, 

tværkommunale projekter og konsulentbistand til det 

ansøgningstekniske.  

 

Det finansielle perspektiv er, at Life-projekter er best practice projekter, 

hvorfor der fuldfinansieres den nødvendige projektledelse, 

kompetenceudvikling, kommunikation etc. – dog skal projekterne være 

på mindst 1 mio. euro. Det strategiske perspektiv er som tidligere nævnt 

den langsigtede styring af Natura 2000-indsatsen – og den løbende dialog 

med Naturstyrelsen om, hvem der skal varetage den kommunale Natura 

2000-indsats, jf. evaluering af kommunalreformen. 

 

KL´s sekretariat vurderer, at  

 Det strategisk er nødvendigt at kommunerne samlet set sender 

mindst 2-3 projekter af sted til ansøgningsfristen i 2013, der er 

ultimo juni  

 Den nødvendige tværkommunale koordinering bedst og mest 

effektivt løses på administrativ niveau 
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 KTC´s faggruppe for Natur og Overfladevand kan spille en 

central rolle i denne koordinering. 

 

 

 


