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KL Teknik- og Miljøudvalget 
Att. Sekretariatet 
 
Sendt pr. mail til hpa@kl.dk 

Dato: 05.02.2013 
Sagsnr.: 053639-2012 
Henv. : LKD 
Tlf.: 9611 7662 
  

 
 

Vedr.  KL Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 6. februar 2013  

 
Hermed fremsendes kommentarer til KLs Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 
6. februar 2013, idet jeg desværre er forhindret i at deltage i mødet.  
 
Der er vedlagt kommentarer til følgende punkter (vedlagt som  
bilag 1):  
 
 
Behandlingssager 
5.1 Kampagne for øget lokal politisk fokus på miljøtilsynet 
5.2 Skattepligt i vandsselskaber 
5.3 TMUs rolle på Politisk Forums temamøder 
5.4 Miljømålslovens ændringer vedr. Natura 2000 planlægningen 
 
Sager til forventet efterretning   
6.1 Orientering om effektivisering af befordringsområdet 
6.2 Høringssvar til udkast om ny jordforureningslov  
6.3 Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne  
6.4 Etablering af solceller på kommunale bygninger 
6.5 Høringssvar om klimatilpasning 
6.6 Forbrænding af affald – rygter om fuld liberalisering  
 

 

 
Med venlig hilsen 

 
H.C. Østerby 
Borgmester 
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Bilag 1. 
 
5.1 Kampagne for øget lokal politisk fokus på miljøtilsynet 
 
Holstebro Kommune er ikke enig i indstillingen 
 
Holstebro Kommune forstår godt KLs synspunkt for at gå ind i denne sag. 
 
Det giver indtryk af, at det er Miljøstyrelsens hensigt at sætte kommunerne 
under opsyn og at der mangler tillid til kommunernes varetagelse af opgaven.  
 
De formål, der er skitseret, skal efter behov og relevans indarbejdes i de 
øvrige ting, som foregår i kommunerne. Der er ingen særlige 
omstændigheder omkring netop disse regler, som afstedkommer behov for en 
særordning/indsats. 
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5.2 Skattepligt i vandsselskaber 
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen. 
 
Sagen vedrører primært forsyningsselskaberne. 
 
Det er påfaldende, at staten – efter selskabsgørelsen af forsyningerne – kan 
hente penge i forsyningsselskaberne på denne måde (hvor det har været 
vigtigt at opnå klar adskillelse af kommunernes og forsyningsselskabernes 
økonomier). Det er jo de samme borgere i kommunen, der skal betale.  
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5.3 TMUs rolle på Politisk Forums temamøder 
 
Ingen bemærkninger. 
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5.4 Miljømålslovens ændringer vedr. Natura 2000 planlægningen 
 
 
Ændringerne vil kun i beskeden omfang give den øgede inddragelse og 
forenkling, der lægges op til. Årsagen er, at det alene er idefasen og den 
tekniske forhøring der afskaffes. Holstebro Kommune er enig i at idefasen og 
den tekniske forhøring kan afskaffes, hvis der bliver et fornuftigt samarbejde 
om planerne kommuner og stat imellem. 
 
Holstebro Kommune mener ikke, det er de rigtige ændringer, der er foreslået. 
I næste planperiode bør det være således, at staten i reel dialog med 
kommunerne udarbejder basisanalyse (naturtilstand og trusler mod at opnå 
gunstig bevaringsstatus) og mål for indsatsen i den pågældende planperiode. 
 
Staten skal ikke lave indsatsprogram. Kommunerne skal i samarbejde med 
staten have opgaven med at beskrive den relevante indsats (jf. målene for 
perioden). Med denne forenkling undgås det nuværende skisma, som er at 
kommunernes handleplaner er så detaljeret bundet op på de statslige 
indsatsplaner, at det forekommer næsten overflødigt, dels at lave planerne og 
dels at bruge et år på udarbejdelse og høring af disse. 
 
Det betyder at vi vil have følgende: 

1) Statslige basis- og målplaner 
2) kommunale indsats- og handleplaner 

 
Får kommunerne arbejdet med at beskrive indsatsen, har vi også en reel og 
indholdsmæssig vigtig anledning til at inddrage interessenter i planlægningen. 
Inddragelse i de nuværende kommunale handleplaner er ikke en ordentlig 
måde at sikre denne på, da indsatsen er fastlagt af staten, og fordi 
kommunerne ikke må være specifikke omkring hvilke tiltag der skal til for at 
nå målene. I det nuværende set-up vil den reelle inddragelse først ske når vi 
går i gang med selve indsatsen – det er for sent.  
 
Holstebro Kommune mener, at der skal være inddragelse: 

1) i forbindelse med statens basisanalyser og målsætninger = en høring 
af grundlaget for indsatsen (12 uger). 

2) i forbindelse med de ”kommunale indsats og –handleplaner” = en 
høring af relevansen, konsekvenser m.v. af den planlagte indsats (12 
uger - måske mere….) 

3) i forbindelse med udførelse af de konkrete projekter (det vil der altid 
være) (2-4 uger) 

 
Det forekommer indlysende, at det er indsatsen der skal ske størst 
inddragelse omkring. Målene er direktivfastsat, men metoderne til at nå 
målene, er for interessenterne det mest interessante…. 
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De fremtidige ”kommunale indsats og handleplaner” skal så præcist som 
muligt beskrive den forestående indsats, og ikke som de kommunale 
handleplaner i dag være for ukonkrete. 
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6.1 Orientering om effektivisering af befordringsområdet 
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen 
 
Kommunernes kørsel omfatter foruden den kollektive trafik en række anden 
kørsel som f.eks 
 

 Lægekørsel 

 Kørsel til dagcentre 

 Kørsel til specialskoler 

 Kørsel af syge elever (brækket ben) 

 Kørsel til genoptræning 

 Skolekørsel (som dog primært ligger hos Midttrafik i dag for Holstebro 
Kommune) 
 

Det kan være en udfordring for kommunerne at finde så stor en besparelse 
og det vil være afhængig af hvordan kørsel er planlagt nu og om der tidligere 
er gennemført effektiviseringer. 
 
For Holstebro Kommune vil der være tale om et effektiviseringskrav på ca. 4 
mio kr., hvilket vil være svært at opnå uden serviceforringelser, idet:  
 

- Holstebro allerede er i en aftale med Midttrafik omkring variabel kørsel 
(Flexkørsel), hvor det er muligt, 

- Ved indgåelse/gennemførelse af aftalen med Midttrafik blev der opnået 
en besparelse, 

- Det vil sige at omtalte gevinst allerede ér delvist hentet, 
- Der er hele tiden opmærksomhed på Holstebro Kommunes kørsel og 

om der er mulighed for effektiviseringer. 
- Et effektiviseringskrav på ca. 4 mio. kr. for Holstebro Kommune vil 

udgøre ca. 14 procent af det samlede budget på omkring 28 mio. kr. 
(da kollektiv trafik ikke kan trækkes ud af trafikselskaberne er budget 
for kollektiv trafik ikke medtaget). 
 

 
 

Holstebro Kommune får således meget svært ved at gennemføre et 
effektiviseringskrav på ca. 4 mio kr uden at det vil medføre 
serviceforringelser. 
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6.2 Høringssvar til udkast om ny jordforureningslov  
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen 
 
Indledningsvis skal det nævnes, at det er en god og rigtig ændring, der er lagt 
op til. 
 
Der må dog formodes stadig at skulle foretages en prioritering af mål og 
midler, således at drikkevandsressourcer og menneskelig sundhed prioriteres 
højere end skadelige virkning på søer, vandløb og havet og internationale 
naturbeskyttelsesområder. Såfremt der ikke tilføres flere midler til oprydnings- 
og kortlægningsindsatser må det derfor forventes, at lovændringen ikke 
medfører større ændringer i praksis. 
 
 
Endvidere kan det nævnes, at det måske er en lidt uklar myndighedsfordeling 
der opstår, når regionerne skal til at tage stilling til indsats i.f.h.t. natur og 
vand. Regionerne prioriterer jordforureningsindsatsen og kommunerne 
fastlægger vand og naturindsatsen. Det kan muligvis give udfordringer. 
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6.3 Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne  
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen 
 
Holstebro Kommune har allerede arbejdet med partnerskaber og omstilling til 
grøn energi. 
 
I Holstebro Kommune blev partnerskabet Climate Circle etableret i 2009, hvor 
energiforsyninger, private virksomheder og kommunen i fællesskab har 
udarbejdet en strategisk energiplan. 
 
Af konkrete projekter for grøn omstilling kan nævnes etablering af Maabjerg 
Bioenergy, omstilling på Vinderup Varmeværk fra fyring med naturgas til 
biogas samt planlægning af Maabjerg Energy Concept. 
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6.4 Etablering af solceller på kommunale bygninger 
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen 
 
Det virker som om elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 279, af 21. marts 
2012) og lov om støtte til solcelleanlæg ( lov nr. 1390 af 23.12.2012) 
intentioner ikke hænger sammen.  
 
For at en række kommuner, som allerede har opsat solcelleanlæg, ikke skal 
komme i klemme, er det vigtigt, at der hurtigst muligt meddeles en generel 
dispensation fra kravet om etablering af selskaber til mindre solcelleanlæg. 
 
 
Holstebro Kommune arbejder på, at få etableret solcelle anlæg på en række 
af kommunens bygninger – ca. 25 anlæg, hvor anlægs størrelsen 
overvejende er mellem 10 - 35 kWp, og nogle få store anlæg på 50-75 kWp 
(ca. 4 stk.). 
 
Anlæggene monteres på tage af kommunens skoler og idrætshaller. 
 
Etablering af solcelle anlæg kan etableres efter to lov komplekser.: 
 
Netto afregning: 
Solcelle anlæggene etableres efter netto afregnings ordninger: 

- Time til time basis;  
o EL produceret og forbrugt inden for samme time, Sparet indkøb 

af el – til en pris af ca. 160 øre. 
- Produceret el f.eks. i weekend og ferie, som ikke kan bruges her og nu 

- dette sælges. 
o Overskydende el salg lovbestemt pris 130 øre / kWh i 10 år. 

- HK anlæg - simpel tilbagebetalingstid på 10-14 år. 
o Simpel tilbagebetalingstid = (investering i kr.+ vedligehold) / 

sparet indkøb til el. 
- Ingen fradrags mulighed på solcelle anlæg. 
- Mindre økonomisk gevinst over tid for kommunen - en levetid på 

solcelle anlæg på ca. 22 år. 
- Solcelle anlæg finansieres via lån – som andre energibesparende tiltag 

(kan gennemføres i henhold til lånebekendtgørelsen). 
 
Erhvervsvirksomhed:  
Hvis solcelle anlæg etableres efter erhvervs ordning – anlæggene placeres i 
selskab med begrænset ansvar. 
 

- Et selskab producer el fra solcelle anlæg som sælges til forbrug på 
nettet. 

- Salg harmonerer ikke med netto afregningsordningen. 
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o Netto afregning pr. time = produceret el forbruges straks – 
afregnes til kr. 0,00. Vurdere et selskab kan IKKE sælge el til kr. 
0,00 pr. time til en forbruger,  

- Kræver at solcelle anlæg placeres i et erhverv selskab. 
- Giver dette mulighed for afskrivning på solcelle anlæg. 
- Regnskabs pligt og evt. revisor omkostninger. 
- EL sælges til enernet.dk (statens el selskab) – i 10 år 130 øre/kWh, 

derefter 60 øre. 
- Et selskab pr. solcelle anlæg – eller samlet i fælles solcelle selskab? 
- Finansiering – som selskaber. 
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6.5 Høringssvar om klimatilpasning 
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen 
 
Den stramme tidsplan som ligger i bekendtgørelserne omhandler kun årene 
2013 og 2014, og med meget stramme tidsfrister til at indsende ansøgninger 
(marts og april 2013). Dette kan måske være ok i forhold til små lokale 
projekter som at bruge en boldbane som vandreservoir ved ekstremregn. 
 
Den meget stramme tidsplan gør det dog særdeles vanskeligt at inddrage 
vandløb og natur i klimaprojekterne. Men større projekter som omhandler 
større arbejder i vandløb og anden natur er omfattet af meget tunge 
bekendtgørelser (vandløbslov, naturbeskyttelseslov, VVM-redegørelse, 
jordflytning mv.) som skal i offentlig høring og interesseorganisationer kan 
anke sagen videre til Natur og Miljøklagenævnet. Der kan nemt gå et år eller 
to inden et projekt når igennem hele sagsbehandlingen. 
 
En anden meget vigtig faktor er at arbejder i vandløb oftest kun kan foregå i 
sommerhalvåret hvor der er en lille vandføring og hvor der ikke ligger sårbare 
ørred- og lakseæg i gydebankerne i åen. Disse forhold gør det ekstra 
vanskeligt at indpasse i en meget stram tidsplan 
 
Som det allerede er nævnt så bør kommunens spildevandsplan, inkl. de tiltag 
der indeholder klimatilpasning, være bindende for forsyningsselskaberne. Der 
er asymmetri mellem det forhold, at politiske beslutninger i 2013 vedr. 
klimatiltag i 2013 er bindende for forsyningsselskaberne hvorimod de politisk 
vedtagne spildevandsplaner ikke er bindende for forsyningsselskaberne.  
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6.6 Forbrænding af affald – rygter om fuld liberalisering  
 
Holstebro Kommune er enig i indstillingen 
 
Det giver ikke mening at lave en fuld liberalisering på affaldsområdet – hvis 
man gennemfører det, vil det få den modsatte effekt end den ønskede. 
Kommunerne har i dag velfungerende ordninger og man skal tænke sig godt 
om, inden der ændres på området, da det kan have store negative 
konsekvenser. 
 
 
Forbrændingsegnet affald fra husholdninger og erhverv i Holstebro Kommune 
bortskaffes i dag gennem NVR til Måbjergværket, der er ejet af Dong Energy. 
Liberaliseringen vil kræve at affaldet skal i licitation. 
 
Det bør overvejes om der i konkurrence vilkårene ikke kun skal ses på 
bortskaffelsesprisen men mindst lige så meget på forbrændingsanlæggets 
udnyttelses af affaldsressourcen, herunder udnyttelse af energi, optimering af 
restprodukter fra forbrændingen. 
 
 
 
 


