
KL’s mission
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Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt

løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes 

tilfredshed
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1.1 Godkendelse af referat af skriflig høring i Teknik og 
Miljøudvalget den 3. januar 2013
MDR-2013-00029 hpa

Baggrund
Skriftlig høring i Teknik og Miljøudvalget den 3. januar 2013.

Indstilling
Referatet indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling
Der henvises til vedlagte referat.
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5.1 Kampagne for øget lokal politisk fokus på miljøtilsynet
MDR-2013-00029 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 KL overfor miljøstyrelsen tilkendegiver en positiv 
holdning til initiativet, men at det er nødvendigt at fastholde fokus på 
den lokalpolitiske merværdi af kampagnen hvis KL skal være 
medafsender.

Sagsfremstilling
KL har over for styrelsen tilkendegivet, at miljøtilsynet lokalpolitisk er 
interessant som et middel til at nå lokalpolitiske mål, og ikke blot 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. 
Sekretariatet 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 
samme tid bliver et led i kommunens klimapolitik og understøtter 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 vanskeliggør et mere tværgående 
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afsæt. Styrelsen har dog tilkendegivet, at den er enig i de store linjer. 
Sekretariatet vurderer, at det er et godt initiativ, som KL bør støtte op 
om, i det omfang KL og miljøstyrelsen kan nå til enighed om den 
ovenfor beskrevne tilgang i kampagnen.



Teknik og miljøudvalget | 06-02-2013 10:00

                                                                                                               SIDE  |  11

5.2 Skattepligt i vandsselskaber
MDR-2013-00029 mcn

Baggrund
Med vedtagelsen af vandsektorloven blev der indført skattepligt i de nye 
vandselskaber. Det fremgik dog af bemærkningerne, at det var en politisk 
forudsætning, at indførelsen af skattepligten ikke skulle have 
konsekvenser for det offentlige. Skat har ved implementeringen anlagt en 
meget hård juridisk fortolkning, der betyder, at selskaberne skal betale 
store summer i skat.

Indstilling
Det indstilles at:

 KL bringer problemstillingen op i forbindelse med evalueringen 
af vandsektorloven

 KL afventer landsskatterettens afgørelser og herefter vurderer 
om dette giver anledning til en fornyet politisk henvendelse.

Sagsfremstilling
Skat er nu kommet med ændringsforslag til selvangivne skattemæssige 
indgangsværdier for de forsyninger, der er etableret i 2007-2009. Hvilket 
for eksempel for Varde forsyning betyder, at de skal betale omkring 19 
mio. kr i skat for årene 2009, 2010 og 2011, hvilket svarer til en 
takststigning på ca. 1000 kr for en gennemsnitsfamilie. 

Der ligger på nuværende tidspunkt en række sager, der afventer afgørelse 
i landsskatteretten. Sagerne forventes afgjort inden sommer. 

KL har ind til nu støttet op om DANVA’s kontakter på såvel 
embedsniveau som politisk niveau, men det vurderes på nuværende 
tidspunkt ikke at være muligt at komme længere med sagen inden 
sagerne i landsskatteretten er afgjort. DANVA deler denne vurdering.

DANVA vil i starten af februar i samråd med sine medlemmer vurdere, 
hvorvidt de ønsker at lægge sag an ved domstolene i tilfælde af, at 
landsskatterettens afgørelse ikke falder ud til forsyningernes gunst. Et 
sagsanlæg vil dog kun være relevant for forsyninger etableret i 2007 og 
2008, men vil formodentlig ikke kunne ændre på det grundlæggende 
opgørelsesprincip. 
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Sekretariatet anbefaler på den baggrund for det første at KL og DANVA 
sammen bringer problemstillingen op i forbindelse med den forestående 
evaluering af vandsektorloven og for det andet, at det, når afgørelserne 
fra landsskatteretten foreligger, vurderes, hvorvidt det giver anledning til 
en fornyet politisk henvendelse.
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5.3 TMUs rolle på Politisk Forums temamøder
MDR-2013-00029 nsv

Baggrund
Politisk Forum afholdes d. 2.-3. maj 2013 på Hotel Menstrup Kro i 
Næstved. Torsdag den 2. maj afholdes ti temamøder over to sessioner 
med oplæg og debat.  

Indstilling
Det indstilles, at udvalget fordeler temamøderne imellem sig, således at 
hvert udvalgsmedlem har rollen som mødeleder på et temamøde, hvis 
det ønskes. 

Sagsfremstilling
Se bilag med beskrivelse af temamøderne
Programmet/invitationen uddeles på mødet



Teknik og miljøudvalget | 06-02-2013 10:00

                                                                                                               SIDE  |  14

5.4 Miljømålslovens ændringer vedr. Natura 2000 
planlægningen
MDR-2013-00029 trr

Baggrund
Miljøministeriet har udarbejdet et lovforslag om ændring af 
planprocessen for Natura 2000-planerne. Lovforslaget flugter imidlertid 
ikke med den mål- og rammestyring, der blev aftalt med økonomiaftalen 
for 2013. Udover at sekretariatet påpeger dette i høringssvaret, kan det 
være relevant at sagen drøftes med Folketingets ordførere og 
miljøministeren. Lovforslaget har høringsfrist 15. feb. 2013 og er 
planlagt at skulle fremlægges i Folketinget i anden halvdel af feb. 2013. 

Indstilling
Det indstilles, at høringssvaret godkendes. 

Sagsfremstilling
Status for kommunernes Natura 2000-indsats er, at kommunerne 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 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 



Teknik og miljøudvalget | 06-02-2013 10:00

                                                                                                               SIDE  |  15

• De kommunale handleplaner ændres til arbejdsprogrammer.

Statens idéfase og tekniske 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 ml. 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 af 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 ml. 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, bør 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 afhængigt 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 i også påpege de forhold, som bestyrelsen 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.
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6   Sager til forventet efterretning
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6.1 Orientering om effektivisering af befordringsområdet
MDR-2013-00029 nsv

Baggrund
Det fremgår af økonomiaftalen for 2013, at der på befordringsområdet 
skal realiseres effektiviseringsgevinster på 430 mio. kr. årligt. KL’s 
økonomiske sekretariat har udarbejdet en kortlægning af praksis på det 
kommunale befordringsområde samt et effektiviseringskatalog. 

Indstilling
Indstilles til efterretning og videre drøftelse i regi af KKR. 

Sagsfremstilling
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 
formandskabsmødet d. 7. februar.

KL’s kortlæging samt effektiviseringskataloget kan ses på 
http://www.kl.dk/Fagomrader/Okonomi-og-
dokumentation/Effektivisring-af-befordringsopgaven/
 og uddeles på tryk til mødet.  
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6.2 Høringssvar til udkast om ny jordforureningslov
MDR-2013-00029 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, der kan have skadelig virkning på søer, vandløb og 
havet og internationale naturbeskyttelsesområder. Sekretariatet 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 indsats. 
Sekretariatet har i høringssvaret påpeget, at kommunerne, som følge af 
denne ændring, vil skulle meddele flere tilladelser til bygge- og 
anlægsarbejde på forurenede grunde (§18-tilladelser) end hidtil, da visse 
af disse tilladelser kun skal meddeles i områder, der er omfattet af den 
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. Sekretariatet 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-
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systemet i Danmarks Miljøportal, da det giver mulighed for flere 
oplysninger samt øget adgang til oplysningerne for borgere, 
ejendomsmæglere, myndigheder mv. Sekretariatet har i høringssvaret 
påpeget, at kommunerne i samme ombæring bør have fuld læse- og 
skriveadgang til DKJord.

En anden væsentlig del af lovforslaget lægger på til en ændring af 
forsikringsdækninger i villaolietanksager fra 2 millioner kroner til 4 
millioner kroner, og at beløbet fremover indeksreguleres, således at 
beløbet følger omkostningsudviklingen. Sekretariatet har tilkendegivet, at 
denne ændring er positiv, men har samtidig gjort opmærksom på, at der 
fortsat må forventes enkelte sager, som overskrider 4 mio. kr.

Sekretariatet 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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6.3 Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne
MDR-2013-00029 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 alle fra medarbejdere til politikere. 

Indstilling
Sagen indstilles til orientering.

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. 
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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. På Politisk 
Forum 2013 vil deltagerne få mulighed for at hente gensidig inspiration i 
de kommunale projekter.. 

Læs mere om Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne på: 
www.kl.dk/partnerskab.
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6.4 Etablering af solceller på kommunale bygninger
MDR-2013-00029 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 af selskaber til solcelleanlæg. KL arbejder for en generel 
dispensation fra kravet. 

Indstilling
Sagen indstilles til orientering.

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 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, så 
kommunerne ikke,, ved en overproduktion af el med den nye 
solcelleordning, kan bruge overskuddet til fx at finansiere andre 
kommunale opgaver. 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 hensigten ifm 
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 



Teknik og miljøudvalget | 06-02-2013 10:00

                                                                                                               SIDE  |  24

dette. Kommunerne har mulighed for at ansøge Klima-, energi- og 
bygningsministeren om konkret at blive fritaget for udskillelseskravet.
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6.5 Høringssvar om klimatilpasning
MDR-2013-00029 npj

Baggrund
KL har i økonomiaftalen for 2013 (ØA13) 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 
lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger. Sekretariatet har sendt 
høringssvar på to af disse udmøntninger. Disse høringssvar præsenteres 
her.

Indstilling
Sagen indstilles til forventet efterretning.

Sagsfremstilling
Sekretariatet har 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 velkomment. 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 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 forbedring af bymiljøet.

Med den store udfordring, vi står overfor med at klimasikre byerne, er 
det helt nødvendigt med de nye virkemidler, som lovforslaget åbner op 
for.
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KL finder det dog beklageligt, at forslaget alene sikrer, at 
spildevandsselskaberne kan finansiere de nye løsninger fuldt ud frem til 
2015. Det er spildevandsselskabernes ansvar at håndtere spildevand, og 
det er derfor hverken tilfredsstillende for kommunerne eller selskaberne, 
at sidstnævnte 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 tre 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 ikke, at kommunerne skal gennemføre sektorplanlægningen 
m.v. uden at inddrage vandselskaberne heri. I den sammenhæng hilser 
KL vejledningen om klimatilpasningsplanlægning, som nu er i høring 
velkommen.

KL fraråder, at revision af de foreliggende udkast til bekendtgørelser 
trækker ud. Vi er allerede godt inde i 2013, så det haster 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.
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6.6 Forbrænding af affald – rygter om fuld liberalisering
MDR-2013-00029 ach

Baggrund
En ny organisering af forbrænding af affald har været drøftet siden 2004. 
Flere ting tyder på, at der er et notat på vej til regeringens 
økonomiudvalg om forbrænding af affald.

Indstilling
Sagen indstilles til orientering

Sagsfremstilling
Sekretariatet har fået indtryk af, at det pågældende notat går på, at man 
vil gå ud i fuld liberalisering. Altså også tvunget udbud af affald fra 
husholdninger, så kommunerne ikke kan sende eget affald til eget anlæg. 
Hidtil har overvejelserne om en liberalisering ellers kun været rette mod 
affald fra erhverv.
 
Dermed er der tale om altså efter en mere vidtgående model, end man 
kender fra noget andet land i EU, og det vil få store økonomiske 
konsekvenser for kommunerne. Anbefalingen har hidtil været fra KL, 
Danmark – som et lille land – skulle lægge sig på den generelle linie i 
EU.
 
Sekretariatet har arrangeret møde mellem formanden og næstformanden 
i KL og miljøministeren om sagen den 19. februar 2013.

Samtidig barsler regeringen stadig med ressourcestrategien, det burde 
være sendt i høring inden jul. Hovedfokus forventes at være: Mere 
genanvendelse, mindre forbrænding. Tankegangen er, at for meget 
forbrændingskapacitet kan gøre, at der ikke er økonomisk incitament til 
at udvikle andre løsninger for affaldet (”lock in”). Det er KL ikke 
ubetinget enig i.
 
Det er – sammen med ønsket om effektivisering af sektoren - 
udgangspunktet for de forslag, som forventes at følge med 
ressourcestrategien:
 

 Fuld konkurrenceudsættelse – dvs. anvisning af erhvervsaffald 
ophæves og kommunerne pålægges udbud af 
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forbrændingsopgaven (altså tvungen udbud af opgaven med at 
forbrænde kommunernes affald)

 Kommunernes kapacitetsansvar ophæves og erstattes et statsligt 
kapacitetsansvar

 Kapacitetsregulering for at undgå for meget 
forbrændingskapacitet – f.eks. kapacitetskvoter

 Kommuner må eje og drive anlæg, men anlæggene skal 
selskabsgøres og hvile-i-sig-selv skal ophæves

 Der skal tages højde for at (enkelte) anlæg kan lide tab
 Overgangsordning på 5-8 år

 
En realisering af disse initiativer vil selvsagt være ganske alvorlig for 
kommunerne. Sekretariatet følger sagen nøje med henblik på, i første 
omgang, det nævnte politiske møde med ministeren.
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7   Eventuelt

   

 


