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1. Godkendelse af referat og meddelelser

Referatet blev godkendt

Vandplaner
Erling orienterede indledningsvist om, at vandplanerne er udskudt, og at 
KL er i dialog med Naturstyrelsen om, hvordan kommunerne skal 
forholde sig. Udvalget udviste utilfredshed med, at der endnu ikke var 
kommet en ny tidsplan og pegede endvidere på, at en af de helt store 
udfordringer i forbindelse med hjemvisningen af vandplanerne er spilde-

./. vand i det åbne land. 

Byggesagsgebyrer
Erling orienterede om, at der kun er politisk vilje på Christiansborg til at 
ændre på de dele af byggesagsområdet, der er enighed blandt parterne 
om.
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2. Temadrøftelse

2.1. Temadrøftelse: Evaluering af vandsektorloven 
SAG NR.: 000232923 npj/mcn

Indstilling
Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i nedenstående fremstilling 
drøfter, hvilke emner det kunne være relevant at bringe op i forbindelse 
med evalueringen.

Det indstilles videre, at udvalget giver konkrete eksempler på 
udfordringerne med den brudte styringskæde.

Beslutning
Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro Kommune, formand for 
faggruppen for natur og overfladevand gennemgik KTC’s input til 
kontaktudvalget for vandsektorlovens redegørelse til ministeren om 
udfordringerne med vandsektorloven.

./. Oplægget vedhæftes

Centralt i udvalgets diskussion var udfordringerne omkring styringen af 
selskaberne ikke mindst i forbindelse med udviklingen mod færre og 
større selskaber.

Det blev diskuteret, hvorvidt man kunne forfølge en linje, hvor KTC og 
KL forsøger at sætte mål på lang sigt for selskabernes ageren evt. med 
udgangspunkt i de fire politikområder, der udpeges i notatet om 
spildevandsplanerne. Konkret bør KTC og KL for hvert af områderne 
overveje hvilket styringsniveau, vi vil agere på. Hvor er det målene 
stopper og midlerne starter? Flere af udvalgets medlemmer pointerede, 
at det var vigtigt, at vi i styringen af selskaberne ikke blokerede for 
selskabernes metodefrihed.

Forsyningssekretariatets fremtidige rolle blev kort berørt. Det blev 
pointeret, at det var uhensigtsmæssigt, sådan som det fungerede i dag, 
men der var ikke enighed om en fremtidig model.

Model for vejbidrag
./. Knud Slot, Aalborg kommune, præsenterede en model, de havde 

udarbejdet for vejbidrag. Modellen er vedhæftet.

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232923
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232923
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Modellen flytter beregningerne, til noget der har med regnvand at gøre. 
Det blev pointeret, at modellen muligvis kunne være en udfordring for 
kommuner med meget store fælles kloakerede arealer. 

2.2. Temadrøftelse om investeringer i klimatilpasning
SAG NR.: 000232917 npj/mcn

Indstilling
Udvalget bedes drøfte: 
• Hvordan vi fra kommunalt hold bedst kan understøtte en positiv 

evaluering i 2014 og i den forbindelse diskutere, hvilke projekter der 
skal fremmes hhv. lægges i skuffen for at kunne løfte 
argumentationen om at en videreførelse af ordningen uden kommunal 
medfinansiering

• Hvordan understøtter vi bedst investeringerne på 
klimatilpasningsområdet på den korte bane?

Beslutning
Drøftelsen viste, at udvalget var usikker på de nye regler og anbefalede, 
at der kom yderligere information ud.

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232917
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232917
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3. Behandlingssager

3.1. Energi- og forsyningspolitik

3.2. Planlægning og naturbeskyttelse

3.2.1. Naturplanerne – lovændringer for anden plangeneration
SAG NR.: 000245426 trr

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget i forhold til naturplanerne 
anbefaler:
• at kommunernes grønne råd eller en lign. konstruktion i givet fald 

bliver omdrejningspunktet for den forventede, lovbestemte lokale 
dialog vedr. handleplanlægning og implementering for kommunen 
samlet set

• at kommunernes periode til at udarbejde handleplanerne i så fald 
forlænges

• at staten fastholdes på den aftalte mål- og rammestyring for at sikre 
en reel lokal dialog om handleplanlægning og implementering. 

Beslutning
Der var en diskussion af det at give de grønne råd en formaliseret rolle. 
Flere af udvalgets medlemmer var som udgangspunkt ikke så vilde med 
dette, men var enige om, at det i den nuværende situation var det bedste 
alternativ. Det blev pointeret, at det var vigtigt, at der blev skabt en 
rummelig løsning, som tværkommunale løsninger kan fungere indenfor. 

3.3. Miljøpolitik

3.3.1. Hospitalsspildevand

SAG NR.: 000232923 npj

Indstilling
Udvalget bedes drøfte:
• Hvor store krav skal vi stille til et sygehus under afvikling?
• Hvis vi ikke stiller nye krav, hvor længe kan vi så ”lukke øjnene”.
• ”Hvordan håndterer vi en eventuel argumentation fra Regionen om, 

at så lukker vi sygehuset? Det havde vi alligevel tænkt, men ikke nu?”

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245426
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245426
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232923
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232923
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Beslutning
Sagen var rejst af Aalborg kommune som ønskede at drøfte sagen med 
kommuner i samme situation. Der var dog ikke nogen tilstede på mødet, 
som havde de samme udfordringer. KL lovede at forhøre sig hos 
naturstyrelsen om fremtiden inden for området.

3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik

3.4.1. Eventuel revision af AB92
SAG NR.: 000238437 akp

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget på et overordnet plan giver 
input til, hvordan aftalesystemet fremadrettet bør være.

Det indstilles videre, at Teknikerkontaktudvalget kommenterer, om listen 
fra Bygherreforeningen er dækkende for hovedproblemstillingerne i 
kommunerne ved at bruge AB92:
• projektmangler tager AB92 ikke hånd om 
• præcision ift. frister, ændringer og tid
• konfliktløsningsmodeller
• særlige bestemmelser for nye samarbejdsformer og 

leverandørprojektering
• mangler, herunder ansvar for indirekte tab.

Beslutning
Udvalget kunne tilslutte sig fremstilling og opfordrede til at man også 
overvejede at revidere ABT93.

3.5. Vej- og trafikpolitik

3.5.1. Grunddata på vejområdet
SAG NR.: 000247089 JOB

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter, om 
• KL skal arbejde for, at Den Centrale Vej- & Stifortegnelse (CVF) 

gøres til grunddata for vejområdet og at geometrien i CVF 
standardiseres.

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238437
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238437
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000247089
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000247089


Teknikerkontaktudvalget  |  13-12-2012

SIDE  |  10

• KL og kommunerne - forudsat at CVF bliver grunddata – i 2013 
påtager sig at opdatere CVF med alle private veje samt opdatere den 
standardiserede vejgeometri i CVF.

Beslutning
Udvalget tiltrådte indstillingen. 

Jens Ole Back fortalte, at der havde været yderligere møder om 
grunddata på vejområdet, efter sagsteksten blev skrevet. Der er mellem 
de statslige og kommunale parter enighed om, at den såkaldte 
vejreference er et nødvendigt grundlag for videre etablering af grunddata 
på vejområdet. Der udestår dog en del finansieringsspørgsmål. Udvalget 
understregede, at man fandt det meget påtrængende, at arbejdet med at 
etablere grunddata på vejområdet igangsættes. Der har i mange år været 
behov for en oprydning på vejdataområdet, og arbejdet med etableringen 
af vejreferencen bør igangsættes hurtigst muligt. Man var indstillet på, at 
en etablering af vejreferencen og senere grunddata på vejområdet kunne 
indebære justering af kommunale vejadministrationssystemer. Man var 
indstillet på, at omkostningerne til justering af 
vejadministrationssystemerne måtte afholdes af kommunerne.

3.5.2. Udvalg om erhvervsmæssig personbefordring (revision af taxi-
loven)
000232923 EFP

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter 
• hvilke kommunale interesser, der knytter sig til taxi-området i forhold 

til 
− fortsat kommunal myndighedsopgave
− konsekvenser for kommunen som taxi-bruger
− taxidækning/serviceniveau for borgerne

• hvilke hensyn, der bør søges tilgodeset ved en evt. liberalisering af 
taxi-lovgivningen.

Beslutning
Udvalget drøftede sagen. Der var enighed om, at det var et område med 
stort kommunalpolitisk fokus, men at den kommunale opgave var meget 
administrativ. Udvalget anbefalede, at KL ikke som udgangspunkt 
arbejdede for de store ændringer.
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3.6. Øvrige sager

3.6.1. Opfølgning på regionale møder om mobilhuller og ministerens 
barriereanalyse om samme emne 
SAG NR.: 000239301 akp

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget giver kommentarer til den 
indstilling, der er givet til Teknik og Miljøudvalget, og som er affattet 
således: 
• at der sammen med de øvrige parter bag dialogmøderne søges opnået 

enighed om en fælles tilbagemelding til erhvervs- og vækstministeren 
om de fem møders resultater, 

• at de nuværende principper i kommunalfuldmagten om, at hvis en 
kommune stiller egen jord til rådighed for en telemast, så sker det på 
markedsvilkår, og

• at den samlede tilbagemelding parallelt hermed sendes til ordførerne 
og til pressen.

Det indstilles videre, at Teknikerkontaktudvalget mere generelt drøfter 
problemstillingen i forhold til opsætning af mobilmaster, og bidrager 
med input til det fortsatte samarbejde med teleindustrien og 
Erhvervsstyrelsen om emnet.

Beslutning
Udvalget var enigt om, at det var en vigtig sag, og at det var vigtigt at få 
kortlagt. Spørgsmålet blev rejst om hvorvidt, der snart er tale om en 
kritisk infrastruktur, og man derfor skal overveje, om det på sigt vil 
kunne forsætte på rene markedsvilkår.

3.6.2. Datafordeleren i Grunddataprogrammet
SAG NR.: 000247234 PFL

Indstilling
Det indstilles at:
• Teknikerkontaktudvalget tager orienteringen til efterretning
• Teknikerkontaktudvalget støtter op om, at KLs sekretariat fortsat 

trækker på de allerede udpegede kommunale eksperter til at kvalificere 
KL's interessevaretagelse i forhold til en fællesoffentlig datafordeler, 
eventuelt suppleret med yderligere eksperter efter behov. 

Beslutning

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239301
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239301
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000247234
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000247234
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Erling bekræftede, at vi tillagde denne opgave stor betydning. 

3.6.3. Tæt samarbejde mellem Fælleskommunalt 
Geodatasamarbejde(FKG) og FOTDanmark
SAG NR.: 000246309 JOB

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter modeller for et tættere samarbejde 
mellem FKG og FOTDanmark.

Det indstilles videre, at udvalget drøfter emner som et eventuelt 
udredningsarbejde skal berøre i forhold til blandt andet yderligere 
samarbejde og styring.

Beslutning
Udvalget tiltrådte indstillingen

3.6.4. Ressourcer i fælles opgaveløsning 
SAG NR.: 000246850 JOB

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter 
• muligheden for, at der opbygges et fælleskommunalt system, hvis 

ressourcer baseres på indstationerede kommunale medarbejdere
• muligheden for, at kommunerne kompenseres for de indstationerede 

kommunale medarbejderes indsats.

Beslutning
Udvalget tiltrådte indstillingen, idet det blev konstateret, at problemet 
med finansiering af den kommunale indsats ikke er løst. 

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000246309
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000246309
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000246850
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000246850
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4. Orienteringssager

4.1. Energi- og forsyningspolitik

4.1.1. Finansloven 2013
SAG NR.: 000232923 mcn

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Udvalget tog sagen til efterretning

4.2. Planlægning og naturbeskyttelse

4.2.1. Status for Natur- og Landbrugskommissionen
SAG NR.: 000235246 nat

Indstilling
Det indstilles til udvalget, at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Udvalget tog sagen til efterretning

4.3. Miljøpolitik

4.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik

4.5. Vej-, trafik- og transportpolitik

4.6. Øvrige sager

http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232923
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232923
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235246
http://KL01S45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235246
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5. Eventuelt
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6. Lukkede sager
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<Til forligskredsen bag Energiforlig 2012>

 

Ny udlægsordning og forhøjelse af grøn ordning til 
sikring af 1.800MW vindmøller på land i 2020

Energiforliget fra marts 2012 indebærer, at der skal opstilles et betydeligt 
antal nye vindmøller på land. 

I forbindelse med den økonomiske aftale mellem KL og regeringen fra 
foråret 2012 blev det besluttet, at regeringen medio 2013 vil fremlægge et 
oplæg til, hvordan opstillingen af vindmøller kan understøttes af nye 
planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og forbedringer af 
rammevilkårene.

Forligskredsen bag Energiforliget skal have første drøftelse af disse emner 
på det kommende forligskredsmøde. KL skal i den anledning gøre 
opmærksom på en række ændringer i rammevilkårene, der er nødvendige, 
hvis målene for vindmøller på land skal nås. 

Det vil i de kommende år kræve en ekstraordinær indsats at finde egnede 
områder til opstilling af vindmøller. Der er tale om ca. en tredobling af de 
eksisterende lokalplanlagte vindmølleområder på land. 

Ønsket om opstilling af et stort antal vindmøller på land skyldes, at det er 
samfundsøkonomisk billigere at opstille på land end på vand, mens 
vindmøller på land generelt er til større gene end de vindmøller, der 
opstilles på havet.

Hvis kommunerne skal nå målet om planlægning for 1.800 MW vindmøller 
på land i 2020, er der derfor behov for ekstraordinære redskaber, der kan 
bidrage til at minimere disse gener.

Ny udlægsordning
I dag udpeger kommunerne i deres tema- eller kommuneplaner områder til 
vindmøller med udgangspunkt i planloven, herunder afstandskravet om 4 x 



2

totalhøjde til nærmeste beboelse. Danmark er kendetegnet af en del spredt 
bebyggelse i det åbne land, hvilket betyder, at der typisk kan findes 
områder, hvor der er plads til 3-5 møller. 

Der tages fra kommunens side ved udpegning af områder ikke automatisk 
stilling til, om der i de enkelte områder kan fjernes eller opkøbes boliger, 
som kan sikre større samlede projekter frem for flere spredte. 

Hvis der i dag er ejendomme, der hindrer udvidelsen af vindmøllearealer, er 
der to veje at gå: 

Den ene er, at vindmølleopstilleren indgår aftale om opkøb af ejendomme. 
Det finder sted i det omfang, projektudviklerne har mulighed for at 
forhandle aftaler på plads. Udfordringen her er bl.a., at opstillerens opkøb 
af ejendomme først sker ved konkretiseringen af det enkelte projekt og i 
tilknytning til lokalplansprocessen. Det er også på dette tidspunkt, at både 
kommune og opstiller ofte møder modstand mod opstilling af vindmøller. 

Kommunerne har gennem de seneste år efterspurgt mulighed for at gå mere 
aktivt ind i denne proces og selv på et tidligere tidspunkt bidrage til at skabe 
mere plads. Som det er i dag savner kommunerne midler til opkøb og ned-
rivning af ejendomme i landzone, således at arealerne kan anvendes til nye 
formål, herunder opstilling af vindmøller. 

En ny udlægsordning til at frikøbe større områder i det åbne land har to 
formål: 

• Dels skal det sikre, at der kan etableres større - og dermed færre - om-
råder til opstilling af vindmøller på land. 

• Dels skal det sikre, at der allerede på kommuneplan-tidspunktet kan 
frikøbes arealer til opstilling af de planlagte vindmøller. Dette vil bidrage 
til at forebygge konflikter med de nærmeste naboer i den efterfølgende 
lokalplansproces. 

En kommunal udlægsordning kan fungere på den måde, at kommuner kan 
ansøge om puljemidler til at opkøbe ejendomme, som står i vejen for frem-
tidige vindmølleområder. 

Kommunernes adgang til midlerne i puljen skal holdes udenfor den enkelte 
kommunens låneramme samt anlægsloft.

Når vindmølleområderne bliver realiseret, vil kommunen afhænde jorden til 
projektudviklerne. Det er tanken, at kommunerne holdes skadesløse, og at 
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provenuet fra salget skal gå tilbage i puljen. Realiseres området mod 
forventning ikke indenfor en nærmere tidsafgrænset periode, sælges jorden 
til andet formål og provenuet går ligeledes tilbage til puljen. 

Der er derfor alene tale om et udlæg for staten.

De ejendomme, der kan opkøbes med midler fra puljen, skal ligge inden for 
konsekvensområdet for et projekt – enten 4 x totalhøjden eller inden for 
eller på grænsen af projektets støjkonsekvenszone. 

En anden mulighed er, at kommunerne ifølge Naturstyrelsen kan vælge at 
ekspropriere de pågældende ejendomme, naturligvis under forudsætning af, 
at betingelserne herfor er opfyldt. Dette er meget indgribende over for den 
enkelte ejer, og langt mere indgribende end opkøb via en udlægsordning.

  
Forhøjelse af Grøn ordning
I dag er det sådan, at kommunerne via Grøn Ordning kan ansøge om 0,4 
øre pr. kWh svarende til ca. 88.000 kr. pr. MW, der opstilles i lokalområdet. 

Pengene anvendes til initiativer der kan komme de lokale borgere, der skal 
leve tæt på vindmøllerne, til gavn. Grøn ordning er således i høj grad 
medvirkende til at sikre det lokale ejerskab til møllerne og bidrage til, at der 
tilføres ressourcer til de berørte områder. 

KL finder det afgørende og nyttigt at styrke dette redskab gennem en 
forhøjelse af ordningen således, at der gives et tilskud på ca. 220.000 kr. pr. 
MW, der opstilles i lokalområdet.

Med venlig hilsen

Erik Nielsen
Kristian Wendelboe
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KL's Tekniske Høringssvar: udkast til forslag til lov om 
ændring af lov om forurenet jord (Offentlig indsats over 
for jordforurening, der kan have skadelig virkning på 
vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.)

KL har modtaget ovennævnte udkast i høring. KL’s sekretariat skal på den 
baggrund udtale følgende i et teknisk høringssvar, idet der tages forbehold 
for den politiske behandling af sagen. KL vil senere fremsende et 
økonomisk høringssvar.

Helhedsindtryk
KL’s sekretariat finder det positivt, at der iværksættes en revision af 
jordforureningsloven. Set fra et miljømæssigt perspektiv hilses lovforslaget 
velkommen. Beskyttelsen af grund- og overfladevandet har historisk set 
altid været højt prioriteret i Danmark, hvorfor man i det lys kan undre sig 
over den nuværende differentiering af grundvandsbeskyttelsen i § 6, stk. 1.

Der er tiltag til gode ændringer både for administrationen og miljøet i 
øvrigt.

Overordnet er der tale om ændringer der primært vedrører regionernes 
administration af den offentlige indsats. Lovforslagets ændring af det 
offentlige indsatsområde medfører imidlertid ændringer i forhold til, hvilke 
bygge- og anlægsarbejder, der kræver en tilladelse efter lovens § 8. 
Ændringerne vil betyde, at kommunerne skal meddele flere tilladelser efter 
§ 8 end i dag. Der vil derfor være behov for en nærmere afklaring af de 
økonomiske konsekvenser af lovændringen.

Ændringen af grænsen for forsikringsdækning på villaolietanke fra 2 mio. 
kr. til 4 mio. kr. er positiv, selv om det må forventes, at der stadig vil være 
enkelte sager, som overskrider 4 mio. kr. 



2

Man kan få det indtryk af formuleringen i det nye lovforslag, at grundvand 
ikke længere er beskyttet gennem jordforureningsloven, da grundvand bliver 
"skrevet ud" af formålsparagraffen. Det fremgår dog på side 17 i 
bemærkningerne, at grundvand nu bliver betragtet som "en del af miljøet" - 
hvor overfladevand er "en del af naturen". 

KL’s sekretariat stiller forslag om at grund- og overfladevand indskrives i § 
1, stk. 1 igen, idet det i forbindelse med såvel påbud, tilladelser, 
jordflytninger m.m. er vigtigt at kunne henvise til formålsparagraffer, hvor 
alle beskyttelsesparametre er nævnt.

Generelle bemærkninger 

Med den nye formulering af formålsparagraffen nedtones beskyttelsen af 
grundvandet, idet grundvandet bliver en del af begrebet miljø, som 
sidestilles med natur og menneskers sundhed. På den anden side er den 
offentlige indsats udvidet til at omfatte alle forureninger eller 
forureningskilder, der kan have skadelig virkning på grundvand. Tidligere 
var den offentlige indsats begrænset til grundvand i områder med særlige 
drikkevandsinteresser eller indvindingsopland for et alment 
vandforsyningsanlæg.

Med det nuværende forslag vil man ikke længere ud fra en almindelig 
ordlydsfortolkning kunne udlede, at grundvandet også er et 
beskyttelsesobjekt, der skal inddrages ved administration af loven. Dette 
skal man fremover udlede af bemærkningerne til lovforslaget, hvor det 
fremgår, at grundvandet skal anses for at være en del af miljøet. Derfor bør 
forslaget ændres så alle beskyttelsesobjekter fremgår af formålsparagraffen.

Det er positivt, at § 6 ændres således, at der generelt tages hensyn til 
skadelig påvirkning af grundvand og overfladevand. Det har dog nogle 
økonomiske konsekvenser. De uddybes i særskilt høringssvar herom. 

Som udgangspunkt er det positivt, at jordforureningers påvirkning af 
recipienter og overfladevand nu også inddrages i den offentlige indsats. 
Men når opgaven skal løses inden for de eksisterende økonomiske rammer 
betyder det, at pengene til disse nye opgaver går fra Regionernes indsats 
overfor grundvandsbeskyttelse. Det er meget uhensigtsmæssigt, da de 
afsatte midler hertil i forvejen er alt for begrænsede. Tidshorisonten for 
afværge af forureninger i eksempelvis Region Hovedstaden er 50 - 60 år, 
denne horisont må forventes rykket til måske 80 - 100 år. Det er meget 
utilfredsstillende for borgere og kommuner, der forsynes fra 
vandindvindinger i bynære områder med gamle forureninger. Disse 
forureninger kan kun afværges via den offentlige indsats (pga. manglende 
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påbudsmuligheder), og med et bredere fokus for den offentlige indsats vil 
der formentlig gå længere tid før regionen kan prioritere disse sager. 
Konsekvenserne kan være, at bynære kildepladser må lukkes, og at 
udgifterne til afværge af forureningerne i grundvandet bliver mange gange 
større, da forureningerne vil sprede sig til større områder. Der er samtidig 
øget risiko for, at forureningerne breder sig til andre kildepladser.

KL fraråder derfor, at midlerne til den offentlige indsats mod 
grundvandstruende jordforurening reduceres. KL anbefaler, at der i 
lovforslaget indarbejdes bestemmelser, så den offentlige indsats mod 
grundvandstruende forureninger ikke nedprioriteres.

Det synes at være en god løsning at flytte offentliggørelsen af oplysninger 
om forureningskortlagte arealer fra matrikelregisteret til DKjord, da det 
giver mulighed for flere oplysninger samt øget adgang til oplysningerne for 
borgere, ejendomsmæglere, myndigheder mv. Det er dog vigtigt endnu en 
gang at pointere, at ændringen af § 14, bør forudsætte, at kommunerne får 
fuld læse- og skriveadgang til DKjord. Det bør derfor forudsættes, at trin 4 i 
DKjord projektet implementeres fuldt ud, således at kommunerne får den 
fulde adgang til systemet. Med lovens ikrafttræden bør beslutningen om 
kommunernes adgang til DKjord således revurderes i.f.t. Miljøportalen.

For kommunerne er det vigtigt, at der via § 49, stk. 5 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. 

Jf. § 8, stk. 4, nr. 2 indsættes efter grundvandet: "overfladevandet eller for 
internationale naturbeskyttelsesområder". Dette er en præcisering som giver 
kommunen mulighed for bedre at stille vilkår i forhold hertil, hvilket er en 
ændring som er relevant, som er i tråd med en helhedstankegang og som 
derfor hilses velkommen.

Der 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. En overordnet 
prioritering mellem hovedemnerne kunne med fordel fremgå af lov om 
forurenet jord. 

Detaljerede bemærkninger
Nedenstånde bemærkninger er modtaget fra KTC og viderebringes hermed.
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Til lovforslagets § 1, nr. 5 samt bemærkningerne hertil under pkt. 2.2.2, pkt. 
3.2, 3.3 og under bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser "til 
nr. 5 og 6" samt "til nr. 8":

De foreslåede ændringer til § 6, udvider den offentlige indsats til at omfatte 
forureninger og forureningskilder, der kan have skadelig virkning på "alt" 
grundvand, hvor den nu er begrænset til grundvand i områder med særlige 
drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande. Det fremgår imidlertid ikke 
klart af bemærkningerne til lovforslaget, at det forholder sig sådan. Under 
bemærkningerne til de enkelte bestemmelser fremgår bl.a. følgende: 

"Til nr. 8" står der f.eks. "Det skyldes at indsatsområderne efter lovens § 6, 
stk. 1, med forslaget til ændring af § 6, stk. 1, udvides, således at også 
overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder fremadrettet 
bliver en del af området for den offentlige indsats". Her havde det været 
naturligt også at nævne udvidelsen i forhold til grundvandet, hvis det altså 
er hensigten! Under bemærkningerne til nr. 5 og 6 står der, at med den 
gældende lov er "Grundvandshensynet koncentreret omkring områder med 
særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland for alment 
vandforsyningsanlæg." I næste sætning står der meget overordnet, at med 
den foreslåede ændring vil den offentlige indsats blive integreret i 
regionernes øvrige indsats over for jordforureninger under hensyn til 
vandplanerne, og de dertil hørende indsatsprogrammer - men hvad betyder 
det konkret? Det vurderes derfor, at præciseringer herom er påkrævet.

Fortolkningen af betydningen i ændringen af § 6, stk. 1 i forhold til 
grundvand er meget vigtig for kommunerne, fordi den har konsekvens for, 
hvornår der skal meddeles tilladelser efter § 8 til bygge- og anlægsarbejde. 
Hvis ændringen betyder, at alle bygge- og anlægsarbejder fremadrettet skal 
have § 8-tilladelse, dvs. også på erhvervsarealer uden for OSD og 
indvindingsopland (når forureningen kan have skadelige virkning), vurderes 
25 ekstra sager om året at være meget lavt sat. Det har naturligvis særligt 
konsekvens i kommuner, hvor store dele af kommunens areal ligger uden 
for OSD og indvindingsoplande. Store arealer over hele landet er udlagt 
som Område med drikkevandsinteresser (OD områder) og disse områder 
har ikke tidligere været omfattet af § 6 stk. 1., dvs. den offentlige indsats, 
hvilket har medført, at der ikke skulle søges om § 8 tilladelser til bygge- og 
anlægsarbejder i disse områder selv om de er kortlagte, jf. §8, stk. 2.

§ 1, nr. 11 og bemærkningerne til ændringen: Det foreslås, at det fremover 
kun er oplysningen om arealernes status som kortlagt, der skal udgå af 
registeret, når et areal udgår af kortlægningen, og ikke som hidtil hele 
arealet. Det betyder, at har et areal én gang været kortlagt, vil det fremgå af 
registeret, men naturligvis med den status at arealet er udgået af 
kortlægningen. Det er en fornuftig ændring, som sikrer viden om arealernes 
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historik og samtidig skaber overensstemmelse til de oplysninger, som man 
vil få, hvis man henvender sig til myndighederne. Det ville være relevant, 
hvis registreret udover "udgået af kortlægningen" også får en status der 
hedder henholdsvis "udgået af kortlægningen - lettere forurenet" og "udgået 
inden kortlægning". Den sidste vil typisk dække situationer, hvor 
forureningen er fjernet inden kortlægningen, f.eks. påbudssager og 
forureninger, som konstateres under bygge- og anlægsarbejde.

Da beskyttelse af overfladevand nu skal indgå som en del af § 8 tilladelsen 
er det værd at overveje om recipienter, der påvirkes ved større vej- og 
anlægsprojekter, skal beskyttes vha. § 8 tilladelser. Vejprojekter er normalt 
ikke omfattet af krav om § 8 - men hvordan skal overfladevand ellers 
beskyttes?

§ 49: Det er fint, at det nu bliver officielt i § 49 at loftet for 
forsikringsdækning bliver hævet til 4 mio. kr. Måske skulle der stå inkl. 
moms, da det jo i virkeligheden er 3,2 mio. kr. eks. moms.

At data fremover skal ind i et digitalt offentligt register vurderes at være 
bedre for kommunerne frem for matrikelregisteret. Og tanken om at 
gemme data på samme måde, gør samkørsler mellem kommunale og 
regionale data meget lettere.

Hvilken betydning nedlæggelsen af Depotrådet har, er der ingen 
umiddelbare kommentarer til, men det nye forslag om nedsættelse af et 
jordforureningsnetværk og regionsrådenes direkte indberetning til 
Miljøministeren vurderes at være et godt alternativ.

Følgevirkninger.
Her henvises til det kommende økonomiske høringssvar.

Med venlig hilsen

Bjarke Tveterås Tind og Niels Philip Jensen
konsulenter



Relateret document 3/3

Dokument Titel: Kommissorium til analyse af 
de fremtidige investeringer i 
færgedriften til småøerne

Dokument ID: 1594610



Kommissorium til analyse af de fremtidige investeringer i 
færgedriften til småøerne – trafikaftale juni 2012 v. 2

Baggrund og formål
Af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten (juni 2012) om 
Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik fremgår det:

Analysearbejdet bør ses i lyset af det udvalgsarbejde, som blev gennemført af det 
tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium, og hvor der foreligger en rapport fra 
januar 2011: Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske 
småøer.

Udvalgsrapporten har særligt fokus på organiseringen af færgedriften, men behandler 
i tilknytning hertil en række emner, bl.a. forventet restlevetid på eksisterende færger.

Færgebetjeningen af de mindre øer var desuden i 1995 genstand for et projektarbejde 
”Projekt Færge” i Søfartsstyrelsen. En arbejdsgruppe anviste i rapporten ”mindre 
danske færger – før, nu og fremtiden” forhold omkring udformningen af de fremtidige 
mindre færger og tilhørende havnefaciliteter som blev vurderet hensigtsmæssige dels 
på baggrund af krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, og dels på baggrund af hensyn til 
standardisering og driftsøkonomi.

Det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium har bl.a. i forbindelse med 
udmøntningen af de statslige puljemidler til færgeinvesteringer i perioden 2008-2010 
opfordret til, at havnefaciliteterne anlægges som standard-L-færgelejer på baggrund af 
ovenstående rapport.

Som opfølgning på aftalen om en ny analyse af færgedriften til småøerne foreslås 
nedsat en arbejdsgruppe i Økonomi- og Indenrigsministeriet, som med bistand fra 
Transportministeriet gennemfører analysen. Der er ikke afsat selvstændige midler til 
arbejdet.
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Analyse af færgedriften til småøer
Parterne er enige om, at der gennemføres en analyse af de fremtidige 
investeringer i færgedriften til småøerne, herunder mulighederne for 
standardisering. Analysen drøftes i forligskredsen i 2013.
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Opgave
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som:

1. Udarbejder en status over udmøntningen af statens færgepulje, herunder den 
hidtidige anvendelse af de tilsagn, der er afgivet i perioden 2008-2010.

2. Belyser alder, forventet levetid samt kommunernes forventninger til 
reinvesteringstidspunkt for færgerne som betjener småøerne.

3. Desuden undersøges omfanget af standardisering i form af L-færgelejer 
gennemført i forbindelse med opførelse af nye havnefaciliteter.

Arbejdsgruppens sammensætning
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

1 repræsentant fra Transportministeriet
1 repræsentant fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (formand)
1 repræsentant fra Finansministeriet
1 repræsentanter fra KL
1 repræsentant fra Småøernes Færgeselskaber
1 repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Småøer

Tid
Udvalget afrapporterer senest d. 1. april 2013.


	
	

