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KL Teknik og Miljø
Weidekampsgade 10, 
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Priser

Det koster 5800 kr. ekskl. moms at være 
medlem af ét af Kommunernes Netværk i 2013. 
Til den pris kan kommunen sende to deltagere 
til tre møder samt deltage i Kommunernes 
Netværksdage i september til nedsat pris. 
Ønskes flere deltagere til de enkelte møder fak-
tureres 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. 

For miljøjuranetværket gælder andre vilkår, se 
www.kl.dk/miljojurister 

Tilmelding

Tilmelding til de enkelte netværk sker via de 
enkelte netværks hjemmesider, som findes på 
www.kl.dk/netvaerk. Netværkene lanceres for 
et år ad gangen. Derfor skal I huske at melde 
jer til igen for 2013, selvom I tidligere har været 
medlem af et bestemt netværk. 



Invitation til
Kommunernes Netværk 2013

I 2013 fortsætter KL’s netværk på teknik- og miljøområdet, hvor 80 kommuner 
de seneste år har været medlemmer af et eller flere netværk. Dermed fortsættes 
indsatsen for at styrke videndelingen og dialogen mellem kommunerne.

Kommunernes Netværk udgør en faglig ramme, der skaber rum for sparring og 
erfarings udveksling mellem kommunerne samt tematisering af aktuelle faglige ud-
fordringer og løsninger. Netværkene faciliteres af KL Teknik og Miljø.  I netværkene 
tager vi udgangspunkt i de nyeste nationale og kommunale tiltag – og du kommer tæt 
på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen på dit område. Samtidig med 
at du får mulighed for at give din mening til kende.

Inspiration og dialog er udgangspunktet for netværkene. Inspirationen får du fra faglige 
oplæg fra forskere, konsulenter og relevante projekter i kommunerne, statslige styrelser mv. 
I netværkene sætter vi fokus på nye tendenser, løsninger og udveksling af gode erfaringer 
og cases. Dialogen giver dig mulighed for sparring og debat med kolleger fra andre kom-
muner gennem struktureret erfaringsudveksling. Dialogen har udgangspunkt i møderne, 
men tanken er, at netværkene samtidig kan være med til at skabe faglige kontakter på 
tværs af kommuner. Tilsvarende faciliterer KL en dialogportal for de enkelte netværk, hvor 
medlemmerne løbende har mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne.
 
Kommunernes Netværk er medlemmernes netværk med KL som mødeleder. Det 
stiller ikke kun krav til KL, men også de enkelte medlemskommuner i forhold til 
netværksmødernes forløb. Netværkene er et forum, hvor der kan hentes inspiration og 
information, men også et sted hvor de enkelte medlemmer kan bidrage med deres  
perspektiver på temaer, udfordringer og løsninger. Des større engagement – des større 
fælles udbytte. 
  
I netværkene trækkes der ofte på bl.a. relevante ministerier og styrelser. Netværkene er 
værdifulde redskaber i forhold til at få nationale input omkring nye udviklingsspor på teknik- 

03

og miljøområdet, samtidig med at netværkene styrker KL’s viden om 
hvad der rør sig i kommunerne.

Med venlig hilsen
KL Teknik og Miljø
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Kommunernes
Affaldsnetværk

Ressourcestrategi, affaldsplaner, gebyrregler, 
tilmeldeordninger, digitale løsninger: affaldsda-
tasystem, affaldsregister og regulativer. Øget 
genanvendelse, bedre tilsyn og håndhævelse, 
affaldets rolle i den grønne omstilling, en 
effektiv og tilpasset forbrændingssektor. Ud-
fordringerne er mangfoldige og spændende.

Temaer i 2013
Temaerne tager afsæt i de konkrete 
udfordringer, kommunen har på affaldsom-
rådet. Ressourcestrategiens første del ser 
dagens lys, og affaldsreformen, med liberali-
sering af det genanvendelige erhvervsaffald, 
genbrugspladser mv. skal evalueres.  

Netværket henvender sig til ledere og sagsbehandlere, 
der arbejder med affald og ressourcer.

Over de næste par år vil der ske en revision 
af affaldsreglerne i EU, som vi også kommer 
ind på. Dette gælder fx affaldsdirektivet og 
integration af ressourceeffektivitet i frem-
tidens affaldslovgivning. Også diskussioner af   
økonomiske instrumenter; afgifter, forbud, “pay 
as you throw” producentansvar indgår.

Myndighedsopgaven på affaldsområdet er 
en væsentlig del af kommunernes kontakt 
til både borgere og virksomheder. I netvær-
ket udveksler vi ideer, viden og erfaring om, 
hvordan arbejdet med affaldsområdet kan 
bidrage til bæredygtighed og grøn omstilling.

Mødedatoer i 2013 
Den 19. marts, 4. juni  
og 7. november

Kontaktperson
Anders Christiansen,
T 3370 3411, ach@kl.dk

Få mere 
information på
www.kl.dk/affaldsnetvaerk
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Kommunernes 
Fundraisingnetværk

Spørgsmålene er mange: Hvordan arbejdes 
der med fundraising i kommunen? Hvad 
virker og hvad virker ikke? Hvilken dialog 
skal man have med fonde? Hvordan spiller 
det politiske system ind? Hvordan skaber 
vi bedre EU-projekter på tværs af kom-
muner? Hvor besværlig er håndteringen af 
EU-projekter egentlig og hvad kan vi lære af 
hinanden? 

Målet er at lave et solidt netværk for at 
sikre videndeling om et emne der er i hastig 
vækst i mange kommuner. Tankegangen 
er, at større projekter ofte ikke kræver 
meget mere arbejde end de mindre. Derfor 

Arbejder du med fundraising, og trænger du til ny viden 
og sparring/dialog med andre kommunale kollegaer? 
Så bliv en del af Kommunernes Fundraisingnetværk.

Mødedatoer i 2013
Den 11. marts, 11. juni 
og 14. november

fokuserer vi på at udvikle metoder og turde 
tage udfordringer op, som i sidste ende kan 
skabe spændende finansierede projekter.

Temaer i 2013
Temaer afhænger af medlemmernes ønsker 
omkring fundraising. 

Kontaktperson
Nikolaj Sveistrup,
T 4033 7065, nis@kl.dk   

Få mere 
information på
www.kl.dk/fundraisingnetvaerk 
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Kommunernes 
Industrinetværk

Gode miljøgodkendelser, dialogbaserede 
tilsyn og effektiv håndhævelse er kom-
munernes værktøjer til at beskytte miljøet 
og borgerne mod forurening. I netværket 
sliber vi værktøjerne og udveksler viden 
og erfaring om, hvordan arbejdet også 
kan bidrage til erhvervsudvikling og øget 
bæredygtighed.

Temaer i 2013
Myndighedsbehandlingen er en væsentlig 
del af kommunernes kontakt til erhvervs-
livet, og kommunerne kan gennem dette 
arbejde påtage sig en vigtig rolle i den 
grønne omstilling. I netværket vil vi ud-

Netværket henvender sig til ledere og sagsbehandlere, der 
arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder.

Mødedatoer i 2013
Den 13. marts, 22. maj 
og 20. november

veksle idéer og erfaringer med at indgå i nye 
samarbejder med virksomhederne. 

Over de næste par år skal de nye IED-regler 
indfases på industriområdet. Blandt andet 
skal der lægges nye tilsynsplaner baseret på 
risikovurdering af virksomhederne, der skal 
gennemføres kampagner og offentliggøres 
tilsynsnotater og godkendelser. Alt dette 
skal hjælpes på vej af en digitalisering, som 
gerne skulle lette det administrative arbejde. 
I netværket vil vi drøfte arbejdet med de nye 
opgaver og udveksle erfaringer om, hvordan vi 
får mest miljøeffekt for indsatsen.

Kontaktperson
Bjarke Tveterås Tind,
T 3370 3302, btt@kl.dk 

Få mere 
information på
www.kl.dk/industrinetvaerk
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Kommunernes Klimanetværk  

Kommunernes Klimanetværk er et netværk 
for kommunale medarbejdere, der ser mu-
ligheder i en lokal klimaindsats. Klimanetvær-
ket henvender sig både til jer, som er kommet 
langt i klimaarbejdet – og til jer som er i 
opstarten. Vi favner både de områder, hvor 
der er behov for at samarbejde på tværs i 
kommunen – og dykker ned i enkelte faglige 
emner. 

Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere, som 
arbejder med klima, herunder klimatilpasning, energibesparelser 
og energiforsyning.

Mødedatoer i 2013
Den 14. marts og 6. juni*
og 21. november

Temaer i 2013
Kommunerne skal lave klimatilpasningsplaner 
i 2013 – nogle er godt i gang, og andre skal 
først lige til at starte. Med den forventede 
klima lov en gang i første halvår kommer der 
stort fokus på kommunernes energispareind-
sats. Endelig bliver 2013 året, hvor partner-
skaber på energiområdet skal på alle aktørernes 
dagsorden.

Kontaktperson
Birthe Rytter Hansen,
T 3370 3330, brh@kl.dk 

Få mere 
information på
www.kl.dk/klimanetvaerk

*(fællesmøde med Vandsektornetværket)
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Kommunernes
Landbrugsnetværk

Kommunerne er efter en turbulent indkøring 
med mange udfordringer blevet driftssikre 
på godkendelses- og tilsynsarbejdet. En af 
de fremadrettede udfordringer består i at 
være i beredskab og robuste, når konjunk-
turerne og dermed ansøgningsmængderne 
ændrer sig - og omstillingsparate når der 
sker ændringer i reguleringen.

Temaer i 2013
Natur- og Landbrugskommissionen kommer 
i foråret 2013 med sine forslag til løsning 
af landbrugets strukturelle, økonomiske og 
miljømæssige udfordringer, herunder hvordan 
landbrugserhvervet kan bidrage til klimaind-

Netværket henvender sig til ledere og sagsbehandlere, 
der arbejder med godkendelse af og tilsyn med landbrug.

Mødedatoer i 2013
Den 20. marts, 29. maj 
og 13. november

satsen og til miljø- og naturindsatsen. I netværket 
vil vi følge aktivt med i det efterfølgende arbejde, 
der kan forventes at munde ud i en tilpasset eller 
eventuelt ændret regulering.

Over de næste par år skal de nye IED-regler 
indfases på landbrugsområdet. Blandt andet skal 
der lægges nye tilsynsplaner baseret på risiko-
vurdering af landbrugene, der skal gennemføres 
kampagner og offentliggøres tilsynsnotater og 
godkendelser. Alt dette skal hjælpes på vej af en 
digitalisering, som gerne skulle lette det admi-
nistrative arbejde. I netværket vil vi drøfte arbejdet 
med de nye opgaver og udveksle erfaringer om, 
hvordan vi får mest miljøeffekt for indsatsen.

Kontaktperson
Kristoffer Slottved,
T 3370 3483, ksl@kl.dk 

Få mere 
information på
www.kl.dk/landbrugsnetvaerk
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Kommunernes 
Vand- og Naturnetværk 

I 2013 skal indsatsen endelig op at flyve. 
Netværket vil i 2013 fokusere på fagspeci-
fikke emner indenfor Natura 2000, vandløb, 
vådområder og ådale. Mere komplekse 
forhold som Life-ansøgninger og ændret 
vandløbsvedligeholdelse vil få en væsentlig 
plads. Men der vil også blive et stærkt fokus 
på tværfaglige overvejelser som lodsejer-
dialog, strategiske overvejelser og prioriter-
ing med fokus på intelligente, langsigtede 
og tværkommunale løsninger.

Netværket henvender sig til projektledere 
og andre nøglepersoner i vand- og naturindsatsen.

Mødedatoer i 2013
Den 5. Marts, 21. Maj 
og 19. november 

Temaer i 2013
•	Ændret vandløbsvedligeholdelse 
•	Gennemførsel af store Natura 2000-projek-

ter, fx Life-ansøgninger 
•	Lodsejerdialog og strategiske overvejelser

Kontaktperson
Troels Garde Rasmussen, 
T 3370 3803, trr@kl.dk 

Få mere 
information på
www.kl.dk/vandognatur

10



Kommunernes
Vandsektornetværk

Kommunerne kan i netværket ruste sig til 
udfordringen omkring myndighedsrollen 
på vandområdet, hvor udvikling af gode 
dialogbaserede samarbejder mellem kom-
munal myndighed og forsyningsselskab skal 
fortsætte. Kommunerne skal samtænke 
gode sektorplaner med tilladelser og tilsyn, 
så der dannes grundlag for fremsynet 
udbygnings- og beskyttelsesarbejde. Vi vil i 
netværket dele erfaringer med udarbejdelse 
og realisering af spildevandsplaner, vandfor-
syningsplaner og klimatilpasningsplaner. Vi 
vil også arbejde med problemstillinger, hvor 
samspillet mellem spildevand, overfladevand 
og grundvand spidser til.

Netværket henvender sig til ledere og sagsbehandlere, der 
arbejder med grundvand-, spildevand- og vandforsynings-
opgaver i kommunerne.

Mødedatoer i 2013
Den 12. marts, 6. juni* 
og 6. november

Temaer i 2013
Netværket vil sætte fokus på evalueringen af 
Vandsektorloven, og vi vil beskæftige os med 
de forskellige perspektiver i styringsforholdet 
mellem kommune og forsyningsselskab. Der er 
udsigter til, at forsyningsselskaberne fusionerer 
og vokser sig større, og kommunernes opgaver 
og udfordringer ændrer sig dermed. 

Vi vil drøfte erfaringer med brug af værktøjerne 
til opgaven med klimatilpasningsplanerne, 
udveksle muligheder og barrierer i grundvands-
beskyttelsen og se på sammenhængene til 
indsatsplanerne.

Kontaktperson
Niels Philip Jensen, 
T 3370 3750, npj@kl.dk

Få mere 
information på
www.kl.dk/vandsektornetvaerk
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Kommunernes 
Vej- og Trafiknetværk

Arbejder du med veje eller trafik, og trænger 
du til sparring med andre kommunale kolle-
gaer og ny viden på området? Så bliv en del 
af Kommunernes Vej- og Trafiknetværk. 

Der er mange store daglige udfordringer: 
Trængsel, tilgængelighed, trafiksikker-
hed, smart vejdesign, cykelstier, vejplaner, 
klimasikring af veje, parkering, funktionskon-
trakter, trafikplaner, befordring, taxa osv.  

Ideen med netværket er at sikre, at den 
faste og den bevægelige del af vores 
infrastruktur behandles under et. Denne 
helhedstænkning er vigtig for at kabalen 
mellem biler, busser, cykler og gående går 
op, når borgerne skal sikkert og hurtigt fra 

Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere, 
der arbejder med veje, trafik og trafiksikkerhed. 

Mødedatoer i 2013
Den 6. marts, 19. juni 
og 30. oktober

A til B. Derfor skal veje, trafik og trafiksikkerhed 
tænkes sammen.

Netværket sætter fokus på at videndele og 
erfaringsudveksle mellem kommuner, så den 
enkelte ikke skal starte fra bunden, men kan 
lære af erfaringerne fra andre steder.  

Temaer i 2013
Temaer afhænger af medlemmernes ønsker 
omkring veje og trafik – vi forventer at tage hul på 
implementeringen af den nye vejlov, befordring, 
trængsel og tilgængelighed, vejplaner, strate gisk 
vejnet, organisering og tips og trick i forhold til sek-
torens økonomiske udfordringer. Det er i høj grad 
op til medlemmernes behov og ønsker, hvordan de 
kommende programmer sammensættes. 

Kontaktperson
Nina Svaneberg, 
T 3370 3408, nsv@kl.dk 

Få mere 
information på
www.kl.dk/vejogtrafiknetvaerk 
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Kommunernes
Åben Land Netværk   

Der er røre i det åbne land. Der dukker til 
stadighed nye udfordringer og muligheder op, 
som kommunerne skal håndtere i deres plan-
lægning. Der skal planlægges for landbrug, 
vindmøller og biogas. Men også andre vigtige 
emner er på dagsordenen. Der er derfor be-
hov for udveksling af erfaringer og viden og 
brug for nye input til opgaveløsningen.

Kommunernes Åben Land Netværk klæder 
dig bedst muligt på til at håndtere planlæg-
ningen af det åbne land. Vi sætter fokus på 
aktuelle temaer og drøfter udfordringerne 
og mulighederne med hinanden – og ofte 
også sammen med de for teamet relevante 

Netværket henvender sig til planlæggere i kommunerne, 
som arbejder med det åbne land.

Mødedatoer i 2013
Den 21. marts, 14. maj 
og 19. november 

samarbejdsparter internt og eksternt. Hver 
gang vil der være inspiration fra den nyeste 
forskning, de bedste kommuneeksempler og 
projekter mm. 

Temaer i 2013
•	Kommuneplanen
•	Lokalplanlægning
•	Udviklingen i det åbne land

Kontaktperson
Berit Mathiesen, 
T 3370 3727, bem@kl.dk

Få mere 
information på
www.kl.dk/aabenland 
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På netværksdagene skal vi arbejde med at 
gøre den tekniske forvaltning til en endnu 
mere robust spiller i fremtidens kommune-
styre. Vi skal tænke ud af boksen og se 
opgaverne i et nyt lys. 

Vi skal både arbejde fagligt og tværfagligt og 
med udgangspunkt i konkrete problemstillin-
ger og erfaringer, så debatten får hold i den 
virkelighed, der opleves i Teknisk Forvaltning.

Tværfagligt samarbejde, øget digitalise ring 
og effektive arbejdsgange er håndtag, der 
kan få det kommunale maskinrum til at fun-
gerer optimalt.  Dertil kommer samar bejde 
og forventnings afstemning med borgere 
og virksomheder, mobilisering af de frivillige 

KL vil igen i 2013 skabe rammerne for tværfaglighed og 
innovation på en todages konference, hvor kommunernes 
netværk på de forskellige miljøtekniske områder sætter 
hinanden stævne og inviterer andre interessenter med. 

kræfter og aktivering af eksterne midler ved fund-
raising. Hermed opstår der nye muligheder for at 
få enderne til at mødes i den trængte kommunale 
økonomi. 

På netværksdagene vil der komme spændende, 
aktuelle indlæg fra forskere, konsulenter, ild-
sjæle og debattører, som vil søge at inspirere til 
perspek tivering og nytænkning,  mens der også vil 
blive rig mulighed for at debattere og netværke.

Kommunernes netværksdage afholdes 5. – 6. 
september 2013 et sted i midten af Danmark. 
Medlemmer af Kommunernes Netværk deltager til 
netværksdagene til nedsat pris. Følg løbende med 
på: www.kl.dk/netvaerksdage

Kontaktperson
Camilla Rosenhagen,
T 3370 3861, cro@kl.dk

Få mere 
information på
www.kl.dk/netvaerksdage

Kommunernes 
Netværksdage
på Teknik og Miljøområdet 

Kommunernes 
Netværksdage
på Teknik og Miljøområdet 

Kommunernes 
Netværksdage 
5.-6. september 2013
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Kommunernes
Miljøjuranetværk

I netværket stiller vi skarpt på de aktuelle 
juridiske problemstillinger inden for teknik- 
og miljøområdet. På hvert netværksmøde vil 
problemstillinger blive belyst og diskuteret 
med to juridiske eksperter. Vi har tidligere 
haft oplæg fra Ombudsmanden, Vejdirek-
toratet og advokater fra Horten og Bech-
Bruun. Her er der tid til juridisk nørderi og en 
mulighed med at få juraen og den praktiske 
verden til at passe sammen.

Netværket henvender sig til jurister i kommunerne, 
der arbejder med teknik- og miljølovgivningen

Mødedatoer i 2013
Den 23. maj
og 24. oktober 

Temaer i 2013
Temaerne afhænger helt af, hvad der er på 
den kommunaljuridiske dagsorden. Emnerne 
bestemmes af medlemmerne fra gang til 
gang. Temaer som har været på dagsordnen 
de senere år har blandt andet været: Generel 
håndhævelse, Lov om offentlige veje, selska-
bsdannelse på forsyningsområdet og kom-
munernes muligheder og begrænsninger i egne 
frivillighedsstrategier.

Kontaktperson
Birthe Rytter Hansen,
T 3370 3330, brh@kl.dk  

Få mere 
information på
www.kl.dk/miljojurister
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Udarbejdet af 
KL Teknik og Miljø
Weidekampsgade 10, 
2300 København S 

Få Kommunernes Netværk på din telefon
Scan koden og læs om alle KL’s netværk på Teknik- og Miljøområdet


