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Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt  

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og  

beslutninger 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

Udvalgets medlemmer godkendte referatet.  
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2. Siden sidst 
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3. Temadrøftelser 
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5. Behandlingssager 

5.1. Vejbidrag 

SAG NR.: 000225792 nis 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for: 

• at fastsættelsen af vejbidragene skal afspejle de faktiske meromkost-

ninger til anlæg, som spildevandsselskaberne afholder for at kunne 

håndtere afvandingen fra vejene 

• at den nye model for vejbidrag bliver enkel og dermed også uden væ-

sentlige skøn, så der skabes forudsigelighed hvad angår kommunens 

udgifter på området. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000225792
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6. Sager til forventet efterretning 

6.1. Natur- og Miljøklagenævnet om de statslige vandpla-
ners ugyldighed 

SAG NR.: 000247392 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.2. Høringssvar over tre bekendtgørelser om affald 

SAG NR.: 000247149ach 

 

Indstilling 

Høringssvaret indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

6.3. Orientering om to sager med relation til Forsynings-
sekretariatet 

SAG NR.: 000244388 NPJ 

 

Indstilling 

Indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000247392
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000247149
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244388


Teknik- og Miljøudvalget  |  Skriftlig høring 03-01-2013 

 SIDE  |  8 

7. Eventuelt 
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 Politisk Forum Temamøder pr. 29.01.13

TEMA OPLÆGSHOLDERE/BUDSKABER KL ansvar
1 Næste generation af vand- og naturplaner

Mange parter er enige om, at statens planer har været alt for 
detaljerede. Derfor er der bred konsensus om, at de næste planer i 
højere grad skal være mål- og rammestyrede med lokal forankring.

 Hvordan fastholdes staten på dette? 
 Hvordan sikres bedst den lokale forankring? 
 Hvordan kan frivillighed spille ind?

Oplæg ved bl.a. borgmester Hans 
Christian Østerby, medlem af KL´s 
Teknik- og Miljøudvalg.

Efter oplæg er der debat i plenum.

Troels

2 Kommunen som grøn vækstmotor, OPI-spillet
Premiere på nyt læringsspil om OPI i kommunerne på Teknik og 
Miljøområdet. 

Kom og spil, og bliv klogere på vigtige dilemmaer i de innovative 
samarbejder, på den sjov måde.

Hvad er de vigtigste overvejelser der skal gøres og de vigtigste 
forventninger som skal afstemmes og barrierer der skal overvindes 
for at et innovativt samarbejde mellem kommuner og virksomheder 
på teknik- og miljøområdet kommer bedst muligt fra start?

Disse emner og mere til kommer deltagerne rundt om i det nye 
læringsspil, udviklet af GameTools og KL.

Evt. Introduktion Facilitering af spillet 

Resultater kan præsenteres på PF

Deltagerne spiller hele eller dele af OPI 
spillet.

Camilla

3 Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne
Energistyrelsen og KL har taget initiativ til et partnerskab på 
energiområdet. På Energiaktørernes Partnerskabsdag i februar 
2013 er nye samarbejdsrelationer og projekter, som kan 
understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne, på 
dagsordenen. På temamødet tager vi udgangspunkt i udvalgte 
projektideer fra Partnerskabsdagen – og diskuterer, hvordan 
omstillingen af energisystemet er afhængigt af den lokale, politiske 
forankring.

Partnerskaberne Birthe

4 Klimatilpasning - de nye projekter
Eksempler fra kommunerne

Oplægsholdere er undervejs Niels Phillip

5 Ny kommunal ejendomsstrategi
Flere kommuner er ved at skabe erfaringer med mulighederne i et 
samlet overblik over kommunens bygninger. Det åbner muligheden 
for en samlet ejendomsstrategi, der kan løfte kommunernes 
arbejde med energibesparelser, driftsoptimeringer og 
vedligeholdelsesplanlægning etc. En ejendomsstrategi kan også 
give overblikket til at gennemføre kapacitetstilpasninger og en 
generel bedre udnyttelse af bygningsmassen. På temamødet ser vi 
på de muligheder der konkret har vist sig, og vi får nogle konkrete 
bud på de udfordringer, som man skal være sig bevidst, inden man 
beslutter at gennemføre en ejendomsstrategi

 Bygherreforeningen
 Klima- og energiministeriets 

netværksgruppe
(Ingen aftaler endnu)

Kristoffer

6 Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for 
erhvervslivet
Digital selvbetjening for borgere og erhverv åbner nye muligheder. 
Byg & Miljø åbner i 2014, og der kommer andre 
selvbetjeningsløsninger på Teknik og miljøområdet i de kommende 
år som del af Bølgeplanen. Der er høje ambitioner mht. udbredelse 
og gevinster. Hvor ligger udfordringerne?

Oplægsholdere er på vej Anni 

7 Kommunen som demokratisk aktør
Det er styrket helhed og sammenhæng, der for alvor kan give 
kommunerne og det lokalpolitiske arbejde legitimitet i fremtidens 
kommunestyre. Lokalpolitisk lederskab handler derfor om at 
insistere på helhed og sammenhæng for borgerne – sammen med 
borgerne. Hvis vi vil have et stærkt velfærdssamfund i fremtiden, 
skal der være flere frivillige, der bidrager med at løfte den ekstra 
velfærd. Vi følger op på formiddagens debat om fremtidens aktive 
kommunestyre.  

Mette T som ordstyrer
Marie Stærke, V, Køge som 
oplægsholder
Skanderborg Kommunes 
kommunaldirektør Lisbeth Binderup.
(ingen aftaler lavet)

Nikolaj

8 Hvordan matcher og styrer kommunerne de store 
selskaber?
Klimatilpasning og et nationalt ønske om at skabe grøn vækst med 
afsæt i vandsektoren stiller store krav til samarbejdet mellem 
kommuner og vandselskaber. Det er store udfordringer, som skal 
håndteres samtidig med at:

 Relationen mellem kommune og selskab skal konsolideres
 Der foregår en kontinuerlig strukturudvikling mod større 

selskaber

Oplægsholdere er undervejs Bjarke



 Debatten om rammerne endnu engang åbnes i 2013, hvor 
vandsektorloven skal evalueres

9 Innovative indkøb og udlicitering af teknik & miljø
Når vi taler fremme af grøn økonomi i Danmark bliver offentlige og 
private samarbejder ofte fremhævet, som den innovationskræft, 
som skal løfte opgaven. Men på hvilke områder indenfor teknik og 
miljø kan man udbrede denne praksis med, at kommunerne og 
virksomhederne tænker nyt sammen? På temamødet ser vi både 
på udfordringer og erfaringer – og sammen prøver vi at nå til 
konklusioner om, hvad der skal til for at det lykkedes.

Eksempler:
Fornyelsesfonden

 Hedeselskabet (Thomas Radrup)
 Middelfart – lys
 København - trafikmåling

(ingen aftaler endnu)

Anders

10 Kommunesamarbejde – kompetenceløft
Hvordan løftes vigtige opgaver bedre i samspil mellem 
kommunerne – hvad er erfaringerne og hvordan kan kommunernes 
forskelle bruges konstruktivt?

Thorbjørn Sørensen / Phillip Hartman
Thomas Lykke / Morten Sketved
(ingen aftaler endnu)

Jens Ole/ 
NN / Birthe
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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


	
	

