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1   Godkendelse af referat
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1.1 Godkendelse af referat af møde i KL's Teknik og 
Miljøudvalg den 6. februar 2013
MDR-2013-00030 HPA

Baggrund
Møde i KL’s Teknik og Miljøudvalg den 6. februar 2013.

Indstilling
Referatet indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling
Der henvises til vedlagte referat.
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2   Siden sidst
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3   Temadrøftelser
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3.1 Organisering af de Lokale Aktions Grupper, LAG’er fra 
2014
SAG-2013-01946 CRO

Baggrund
EU’s Landdistriktsprogram udløber ultimo 2013, og hermed 
hovedfinansieringen af LAG’erne. I februar har både Danske Regioner 
og LAG’ernes koordinationsudvalg sendt breve til Fødevareministeren 
og Ministeren for By, bolig og landdistrikter (MBBL) med forslag til, 
hvordan de fremtidige midler skal organiseres, og ministeriet har udsendt 
en status og evaluering af den hidtidige indsats i LAG`’erne. KL inviteres 
i nær fremtid til en drøftelse i MBBL af LAG’ernes fremtid.

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter sagen med særligt på følgende:

 KL understøtter enkeltkommuner i formidlingen af gode 
erfaringer og forslag til den kommende ordning

 Hvor ses der særligt behov for at justere LAG’ernes indsats set 
fra en kommune-vinkel?

 Hvad bør, med afsæt i erfaringerne fra de første år med 
ordningen, bevares i den fremtidige organisering?

 Ønsker til vinkler som sekretariatet bør lægge særlig vægt på i den 
kommende dialog?

Sagsfremstilling
Idéudvekslingen vedr. fremtidens LAG’er blev skudt i gang i efteråret 
2012. Staten håber at have et oplæg til fremtidig finansiering og 
organisering klar inden sommerferien 2013.
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Det nye program træder i kraft fra 2014, og der er endnu ikke iværksat 
en formel høringsproces vedr. et nyt udspil til, hvordan et nyt program 
tænkes udformet.

Sagen er hjemmehørende i både Fødevareministeriet, som forhandler 
EU’s Landdistriksprogram, og i Ministeriet for By, bolig og 
Landdistrikter. – Sidstnævnte har ytret ønske om, at KL påtager sig en 
koordinerende opgave i den kommende proces.
 
LAG’erne har, via KKR Syddanmark rettet henvendelse til KL med 
bekymring vedr. at regionerne forsøger at få en mere central rolle i det 
fremtidige program, hvor de bl.a. foreslår ministrene en tættere 
koordinering af indsats og midler i de Regionale Vækstfora. Dette kan 
stække LAG’ernes aktionsfrihed og det bærende bottom-up princip.

Medio februar 2013 har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
offentliggjort en evaluering af LAG’ernes indsats. Evalueringen er 
overordnet meget positiv overfor LAG’ernes resultater og virkemåde, 
både vedr. lokalt engagement og skabelsen af nye arbejdspladser (ca. 
1000 direkte p.t. + forventede kommende og afledte/indirekte) og 
rapporten giver dermed ikke afsæt til en væsentlig ændring af ordningen.

Et indledende møde med repræsentanter fra kommunerne og regionerne 
om fremtidig organisering blev afholdt i december 2012. Her blev der fra 
ministeriets/regioners side lagt vægt på behovet for 
kompetenceudvikling af LAG’erne, så de får en bedre forståelse for 
kommunerne. Der var også overvejende enighed om, at der ikke skal 
være krav til, hvordan LAGerne skal organiseres, og der blev drøftet 
EU-kommissionens forslag om store projekter, der involverer flere 
puljer.

./.              De to breve vedlægges til orientering.
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4   Lukkede sager
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5   Behandlingssager
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5.1 Nyt plankoncept for anden generation af vandplanerne
SAG-2013-01379 NPJ

Baggrund
Naturstyrelsen har kontaktet KL med forslag til nyt vandplankoncept, 
der blandt andet indebærer større lokal forankring gennem oprettelse af 
nye vandråd. 
 

Indstilling
Det indstilles, at KL tilslutter sig Naturstyrelsens forslag til nyt 
vandplankoncept, dog med forbehold for den endelige udformning i 
lovforslaget, samt at den resulterende arbejdsdeling er udgiftsneutral i 
forhold til den hidtidige. 

Sagsfremstilling
KL har samstemmende med flere andre aktører kritiseret første 
generation af vandplanerne for at mangle lokal forankring. KL har 
samtidig kritiseret overdrevent detaljeret statslig styring i første 
generation vandplaner. KL har peget på mål- og rammestyring som 
redskab til at nå bedre resultater.

Øget brug af mål og rammestyring er aftalt i ØA13 og miljøministeren 
har i efteråret præsenteret 5 vandveje, der er pejlemærker for 2. 
generation af vandplanerne. Et af hovedpunkterne i de 5 vandveje er, at 
vandplanerne skal have en større lokal forankring.

Naturstyrelsen har indledt dialog med sekretariatet på grundlag af en 
skitse til et nyt vandplankoncept, som fjerner nogle vandplanopgaver fra 
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kommunerne og tilfører andre opgaver. Oversigt over foreslået ændring i 
opgaverne er vist i bilag 1.

Det ny vandplankoncept adskiller sig på tre områder væsentligt fra det 
hidtidige:

Kommunen udarbejder indsatsprogram
Hidtil har staten udarbejdet og fastsat alle dele af vandplanerne, 
herunder basisanalyse, mål og indsatsprogram. I det nye 
vandplankoncept skal kommunerne lave forslag til indsatsprogram for 
egen kommune. Kommunerne skal sammen med relevante 
nabokommuner lave et indsatsprogram for hvert af de 
hovedvandoplande, de har del i. (Der er 23 hovedvandoplande i alt). 
Kommunernes forslag til indsatsprogram godkendes af ministeren, som 
indarbejder indsatsprogrammet i vandplanen. Ministeren sender herefter 
vandplanen i offentlig høring. Miljøministeriet arbejder i øjeblikket på en 
model for, hvordan det samlede kommunale indsatsprogram for et 
vandopland kan ske uden at indføre et formelt ekstra forvaltningsniveau 
på vandoplandsniveau. Overvejelserne går i retning af at skabe hjemmel 
til, at kompetencen til at samle og færdigredigere det samlede 
indsatsprogram, af de stedlige kommuner delegeres til en kommune i 
vandoplandet.

Nye vandråd 
Hidtil er interessenter inddraget ved høring, og der er ikke i det 
nuværende plankoncept lagt op til løbende dialog og lokal forankring i 
forbindelse med udarbejdelse af indsatsprogrammer. I det nye 
vandplankoncept skal kommunerne yde sekretariatsbistand til nye 
”vandråd”, der etableres på frivillig basis på vandoplandsniveau.

Vandråd kan bestå af relevante landsorganisationer for de grønne og 
erhvervene og repræsentative lokale foreninger m.v. Formålet med 
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etablering af en sådan ordning er at styrke inddragelsen af lokal 
sagkundskab og lokale interesser i forbindelse med vandplanlægningen. 

Interessenterne kan få mere direkte indflydelse på valg af virkemidler i 
området og dermed forankre mål og indsatser med henblik på en effektiv 
gennemførelse af planen til opnåelse af de opstillede mål. 

Der er positive erfaringer med vandråd i Sverige. Naturstyrelsen tænker 
sig disse vandråd etableret på Hovedoplandsniveau, hvor en kommune 
stiller sekretariatsbistand til rådighed for vandrådet. 

Statusrapport over indsatser i stedet for ”kommunale handleplaner”
Hidtil har kommunerne udmøntet de statslige planer i kommunale 
handleplaner, der hovedsageligt er en gengivelse af indsatsprogrammet 
fra de statslige planer. I det nye vandplankoncept skal kommunerne 
udarbejde statusrapporter over gennemførte indsatser.

Det er sekretariatets vurdering, at den fremlagte model langt hen ad 
vejen imødekommer megen kommunal kritik af første vandplan. 

 Hidtil har staten fastsat hvilke steder, der skulle sættes ind i 
planperioden. Staten har også fastsat hvilken indsats, der skulle 
gennemføres i planperioden. Når en kommune var uenig i statens 
valg af indsats, kunne kommunen vælge en anden indsats. I de 
tilfælde skulle kommunen både selv finde finansiering og selv stå 
til ansvar for at indsatsen førte til målopfyldelse. Hvis indsatsen 
ikke førte til målopfyldelse hang kommunen selv på indsatsen i 
næste planperiode. Det er KL´s vurdering, at meget få kommuner 
har valgt andre løsninger end dem, der var anvist finansiering til 
af staten. Disse er typisk standardløsninger i regi af 
landdistriktsprogrammet eller løsninger finansieret over 
forsyningsvirksomhederne.
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 I det nye plankoncept kan kommunerne fortsat selv vælge den 
indsats, der skal føre til opfyldelse af miljømålene. Men valget 
bliver mere reelt. Når kommunen selv fastsætter indsatsprogram 
må det forudsættes, at kommunerne selv vælger hvilke 
geografiske områder, der skal nå målopfyldelse i denne 
planperiode. Samtidig får kommunerne gennem miljøministerens 
godkendelse af indsatsprogrammet accept af den valgte indsats. 
Kommunerne vil med det nye vandplankoncept fortsat selv 
skulle finde finansiering, såfremt der vælges andre virkemidler 
end dem, staten har anvist finansiering til. Men staten tager 
medansvar for at den valgte indsats fører til målopfyldelse. Det 
åbner eksempelvis for at fjerne spærringer i vandløb, hvor 
lodsejerne er til at få i tale. Eller for at en landmand selv etablerer 
et minivådområde på sin ejendom i stedet for at udlægge 
efterafgrøder.

Sekretariatet vurderer derfor, at den fremlagte model i vidt omfang 
imødekommer kommunernes ønske om mere mål- og rammestyring. Det 
bemærkes i den forbindelse, at sekretariatsbetjeningen af de nye vandråd, 
forudsættes at ske uden statslig kompensation. Dette vil kun være en 
opgave i de første ét – to år af planperioden, og da vandrådene er på 
vandoplandsniveau, kan kommunerne i vandoplandet dele udgiften 
mellem sig.

I modsat fald vil Naturstyrelsen fremlægge en model, hvor det er staten, 
der både udarbejder indsatsprogrammet og sekretariatsbetjener de nye 
vandråd.
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5.2 Færdselssikkerhedskommissionens handleplan 2013-2020 
- høring 
SAG-2013-01953 nis

Baggrund
Færdselssikkerhedskommissionen har udsendt et forslag til ny 
handlingsplan i høring. KL er positiv over for handlingsplanens 
målsætninger og udpegede fokusområder og glæder sig over resultatet 
for 2012 med kun ca. 180 trafikdræbte. 

Indstilling
Det indstilles, at vedlagte høringssvar tiltrædes.

Sagsfremstilling
De senere år har der være en positiv udvikling på trafiksikkerheds-
området, og på landsplan har vi opnået et rekordlavt antal på ca. 180 
trafikdræbte for 2012. Dermed har vi nået målet om at komme under 
200 dræbte i trafikken. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat.

Vi har et markant højere niveau for trafiksikkerhed end for 25 år siden, 
da Færdselssikkerheds-kommissionens første handlingsplan blev 
fremlagt. Kommunerne har gjort en stor indsats i denne udvikling. Der 
er ingen tvivl om, at fokus på kommunale handlingsplaner for 
trafiksikkerhed har været med til at skabe og fastholde den fælles indsats 
på tværs af myndigheder og aktører, og at dette har været stærkt 
medvirkende til den positive udvikling for trafiksikkerheden i Danmark.
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Nu har Færdselssikkerhedskommissionen udsendt et forslag til ny 
handlingsplan i høring. KL er positiv over for handlingsplanens 
målsætninger og udpegede fokusområder. 

Handlingsplanens målsætning
Handlingsplanens mål om, at der i 2020 maksimalt må være 120 dræbte, 
1000 alvorligt og 1000 lettere tilskadekomne i trafikken er ambitiøse. KL 
er enig i Færdselssikkerhedskommissionens vurdering af, at målene er 
realistiske. 

KL vil dog pege på, at det bliver gradvist vanskeligere og dyrere at 
forebygge én ulykke i trafikken, idet en stor del af de nemme og billige 
løsninger allerede er udnyttet. Det er derfor KLs vurdering, at realisering 
af de nye mål kræver endnu flere ressourcer end i den foregående 
periode. 

Det fremgår af handlingsplanen, at der er store forventninger til den 
kommunale trafiksikkerhedsindsats. Det er naturligvis en indsats, de 
danske kommuner er villige til at prioritere. Samtidig forventer KL, at 
denne kommunale indsats følges op og understøttes med statslige 
initiativer og ressourcer. Det gælder for eksempel:
• Forskning og udvikling samt formidling af ny viden til forebyggelse 

af trafikulykker – ikke mindst i forhold til de vejtekniske initiativer
• Forbedring af trafikulykkesdata, først og fremmest indsamling og 

formidling af stedfæstede skadestueregistrerede uheld i alle regioner
• Aktiv deltagelse i kommunale trafiksikkerhedsudvalg
• Lovgivning, der øger kommunernes mulighed for effektivt at 

forebygge ulykker på det kommunale vejnet.

I vedlagte udkast til høringssvar er en række konkrete forslag 
indarbejdet. 



Teknik og miljøudvalget | 07-03-2013 10:00

                                                                                                               SIDE  |  19

Forslaget til handlingsplan kan hentes på 
https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta
.aspx?hpid=2146004122

https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146004122
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5.3 KL’s strategi for interessevaretagelse ift. EU’s 
affaldslovgivning
SAG-2013-02045 ach

Baggrund
Europa-Kommissionen er i gang med en revision af affaldslovgivningen. 
I overensstemmelse med klausulerne i affaldsrammedirektivet, 
deponeringsdirektivet og emballageafgiftsdirektivet vil Kommissionen 
revidere centrale mål i EU-affaldslovgivningen. Sagen er blevet udpeget 
af KL’s direktion som en 1. prioritetssag på EU-miljøområdet i 
november 2012..

Indstilling
Det indstilles at udvalget kommer med input til den indledende 
politikformulerende fase, der skal sikre interessevaretagelsen på området.

Sagsfremstilling
Kommissionen står over for at revidere den nuværende 
affaldslovgivning, herunder særligt affaldsrammedirektivet. 
Kommissionens eftersyn indeholder tre trin:

1) En lukket høring for 30 interessenter i marts 2013
2) En offentlig høring i april
3) To workshops for faglige eksperter

KL har mulighed for at bidrage i den indledende politikformulerende 
fase. Særligt interessant for KL er, hvor høje mål der bliver fastsat for 
indsamling af forskellige fraktioner. Det er sandsynligt at kravene 
strammes i forhold til det, vi kender i dag. 
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Et mål KL kunne markere er, at der bør lægges vægt på, at evt. krav om 
højere indsamlings mål kun skal iværksættes, såfremt det giver 
miljøøkonomisk mening. Et andet mål kunne være at bibeholde en lokal 
metodefrihed, da lokale forhold kan være afgørende for, hvordan 
indsamlingsmål bedst kan nås. Den ny regulering bør således have fokus 
på miljø og økonomi frem for ensidige indsamlingsprocenter. 

./. Internationalt udvalg følger sagen tæt på sine møder, og der er udarbejdet en 
kortfattet drejebog.. Der kan evt. tages en fælles temadrøftelse mellem formand 
fra Teknik- og Miljøudvalget og Internationalt udvalg. Søren Pape Poulsen er 
talsmand på sagen.

Internationalt udvalgs formand og øvrige medlemmer kan indgå i 
interessevaretagelsen med KL’s synspunkter, hvor det er relevant. Det 
kan eksempelvis være ved seminarer, konferencer, møder i EU-systemet, 
artikler i medier m.m.

KL har mulighed for at sætte et fingeraftryk på den nye affaldslovgivning 
gennem den tidligere nævnte høringsproces. Sekretariatet søger også en 
koordinering af indsatsen overfor EU med Dansk Affaldsforening. 
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6   Sager til forventet efterretning
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6.1 Ressourcestrategi og liberalisering af affaldsforbrænding
SAG-2013-01843 ach

Baggrund
Siden sidste møde i Teknik- og miljøudvalget har der været afholdt et 
møde mellem KL’s formand og næstformand og miljøministeren den 19. 
februar 2013, hvor den nye ressourcestrategi og en ny regulering af 
forbrænding af affald blev drøftet.

Indstilling
Det indstilles, at sekretariatet i tilslutning til det nedenstående orienterer 
om sagen, da Miljøministeriets opsamling fra det politiske møde endnu 
ikke er modtaget.

Sagsfremstilling
Mødet med miljøministeren den 19. februar viste, at KL må gå stærkt i 
offensiven, hvis vi skal påvirke det videre forløb i sagen om forbrænding 
af affald.  Sekretariatet lægger derfor op til, at KL må komme med sit 
eget udspil.

KL’s mål kan være, at vi nu skal gå på to ben. Det ene ben er en fortsat 
indsats for at genbruge mere af vores affald. Det andet ben er et styret 
forløb, hvorigennem man i god ro og orden kan få skruet ned for 
kapaciteten til forbrænding af affald.

Målet er at få et styret forløb for omlægningerne på 
forbrændingsområdet, hvor kommunerne har hånden på roret. 
Kommunerne skal kunne stå i spidsen for en omlægning, der kan foregå 
i et tempo og en form, der forhindrer, at varmeregningerne for 
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forbrugerne pludselig stiger voldsomt, og der pludselig mistes store 
samfundsmæssige værdier.

KL’s oplæg skal som anført ikke være i strid med mere genanvendelse. 
Vi kan godt på samme tid øge genanvendelsen og forestå en styret 
omlægning af affaldsforbrænding. Det er med andre ord ikke tanken, at 
KL´s udspil skal konflikte med regeringens overordnede målsætninger 
om mere genanvendelse, som snart lanceres i miljøministerens 
ressourcestrategi.
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6.2 Arbejdet for ny vindmølleaftale
SAG-2013-00608 CRO

Baggrund
 
Udvalget blev senest i november 2012 orienteret om  sekretariatets 
arbejde for en ny vindmølleaftale som opfølgning på Energiforlig 2012. 
KL´s formand har nu fremsendt et brev til Folketingets energiordførere, 
der uddyber KL’s tidligere fremsatte krav om en udlægsordning på 
vindmølleområdet.  Sagen ventes drøftet på det kommende møde i 
forligskredsen i slutningen af februar. 

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling
Vindmøllebrevet skal ses som led i KL’s forhandlinger om en ny 
vindmølleaftale. Brevet baserer sig på det mandat, som blev vedtaget i 
udvalg og bestyrelse i sommeren 2012.

KL arbejder for at sikre væsentlige forbedringer i rammerne for den 
kommunale opstilling af vindmøller. Med Energiforliget har regeringen 
sat et mål for opstilling af nye møller på land på i alt 1.800 MW fra 2012 
til 2020.
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I brevet fra KL’s formand uddybes kravene til en statslig udlægsordning, 
som giver kommunerne mulighed for at få dækket omkostninger til 
opkøb af ejendomme, der ligger i vejen for gode større 
sammenhængende vindmølleplaceringer. Det er denne ordning, som 
tidligere er blevet benævnt Opkøbspulje.

Ordningen skal være baseret på frivillighed, og som udgangspunkt gælde 
for ejendomme, som ligger inden for de aktuelle støjgrænser, som pt. er  
indenfor fire gange møllens højde. 

I forbindelse med realiseringen af et vindmølleområde sælger kommunen 
efter vores forslag ejendommene videre til ejerne af det kommende 
vindmølleprojekt, og midlerne kan så tilbageføres til puljen. 

Opstilles der af en eller anden grund ikke vindmøller på det udlagte areal, 
må kommunen sælge ejendommene efter et nærmere fastsat tidsrum, og 
pengene går så ligeledes tilbage i puljen.

Der er således tale om et éngangsudlæg for staten.

I brevet fra KL nævnes også ønsket om forhøjelse af den grønne 
ordning, som giver kommunerne et beløb for hver ny MW vindmølle 
opstillet i kommunen. KL’s udspil er, at ordningen forhøjes fra de 
gældende 88.000 kr. pr. opstillet MW til 220.000 kr. pr. opstillet MW.

Sekretariatet følger op på brevet med møder med de vigtigste 
energiordførere. 

./.                  Brevet vedlægges.
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6.3 Status for første generation af vandplanerne
SAG-2013-00846 NPJ

Baggrund
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om de statslige vandplaners 
ugyldighed, har givet kommunerne betydelige udfordringer. Sekretariatet 
forventer, at Naturstyrelsen snarest kommer med en række udmeldinger. 

Indstilling
Sagen indstilles til orientering.

Sagsfremstilling
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om de statslige vandplaners 
ugyldighed, har givet kommunerne betydelige udfordringer. Dels opstår 
der tvivl om gyldigheden af en række kommunale afgørelser i den 
periode, hvor kommunerne antog, at vandplanen var gældende. Dels er 
grundlaget for at vedtage en række sektorplaner usikkert, ligesom det 
giver problemer i forhold til kommuneplanen. Derudover forlænges 
processen for vedtagelse af de kommunale handleplaner. 

Sekretariatet har kendskab til følgende aktiviteter i staten med relation til 
de nu ugyldige vandplaner:

 Kammeradvokaten er ved at afklare betydningen af de ugyldige 
vandplaner i forhold til kommunale afgørelser i den periode, hvor 
man antog, at vandplanen var gældende. Når det foreligger, vil 
det være grundlaget for en information til kommunerne.

 Naturstyrelsen arbejder med en revision af bl.a. vandløb, hvor det 
tidligere plangrundlag var fejlbehæftet. Sekretariatet kan oplyse 
mere herom på udvalgets møde.
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 Naturstyrelsen planlægger at sende de reviderede vandplaner i 
høring snarest, og denne høring vil formentlig vare 8 uger.
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6.4 Analyse vedr. færgeinvesteringer
SAG-2013-00877 CRO

Baggrund
Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedsat Arbejdsgruppen om analyse af 
de fremtidige investeringer i færgedriften til de små øer. Arbejdet skal være færdigt 
primo marts 2013, og analysearbejdet er aftalt mellem regeringen, 
Enhedslisten og Dansk Folkeparti. KL har ikke mulighed for at påvirke 
indholdet i kommissoriet.. 

I arbejdsgruppen deltager KL’s Sekretariat, Sammenslutningen for de 
danske småøer, Småøernes Færgeselskaber og Trafikministeriet.

Indstilling
Det indstilles at sagen tages til efterretning. 

Sagen forelægges udvalget igen, når der foreligger udkast til rapport.

Sagsfremstilling
Analysen er en opdatering af en ældre tilsvarende analyse og skal primært give 
overblik over de eksisterende forhold. Desuden spørges kommunerne vedr. de 
planlagte fremtidige investeringer i færgedriften til de små øer. Analysen skal ikke 
fremlægge politiske konklusioner, men vil evt. pege på uhensigtsmæssigheder i de 
nuværende forhold.

Hovedpunkter i analysen ifølge den fremsendte disposition:
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Statslige puljemidler til færgebyggeri 
1. Kort faktuel beskrivelse af 260 mio. kr. puljerne 2008-2010.

2. Kortlægning af status: færdige færgebyggerier, projekter i gang og ikke 
igangsatte projekter.

Analyse af de nuværende færger
1. Kortlægning af:

a. Rute, færger og ejerskab
b. Byggeår / alder - indeks på gennemsnitsalder
c. forventet levetid på nuværende tonnage – indeks på levetid
d. kommunernes forventninger til reinvesteringstidspunkt – evt. skøn 

over investeringsstørrelse

Analyse af standardisering af havnefaciliteter

Reservefærge, klasse/ type

Spørgeskema er fra ministeriet udsendt til de relevante kommuner.
 

./. Kommissoriet vedlægges til orientering.
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6.5 Afgørelser om vejbidrag
SAG-2012-01504 nis

Baggrund
Forsyningssekretariatet har nu offentliggjort alle afgørelser vedrørende 
vejbidrag. Deres konklusion er, at 71 kommuner har betalt for lidt for 
regnvands-afledning fra vejene.

Sekretariatet undersøger nu mulighederne for, at KL biintervenerer i 
nogen kommuners sager ved domstolene.

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Næsten tre ud af fire kommuner har ifølge Forsyningssekretariatet betalt 
for lidt til spildevandsselskaberne for at komme af med regnvand på de 
kommunale og private veje. For perioden 2007-2010 har 
Forsyningssekretariatet afgjort, at 71 kommuner tilsammen har betalt 
cirka 300 millioner kroner for lidt til spildevandsselskaberne.
 
41 af kommunerne har valgt at betale de manglende vejbidrag til de 
enkelte spildevandsselskaber. De resterende 30 kommuner vil få trukket 
op til 60 procent af beløbet i tilskuddet fra staten til kommunerne. 

KL har, efter dialog med mange kommuner og ved en gennemgang af 
afgørelserne truffet for 2007-2010 fra Forsyningssekretariatet, fået 
bekræftet, at ganske få kommuner har fået godkendt deres 
beregningsmodel. 
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Mange kommuner er i dialog med Forsyningssekretariatet om grundlaget 
for deres konkrete afgørelser og beder om fornyet sagsbehandling. 

Kommunerne har mulighed for at anmode Forsyningssekretariatet om 
genoptagelse af sagen. I den forbindelse skal kommunen fremkomme 
med nye faktiske oplysninger, der er af væsentlig betydning for sagens 
udfald. 

KL er bekendt med, at flere kommuner overvejer at indbringe 
Forsyningssekretariatets afgørelser for domstolene. I givet fald har KL 
mulighed for at indtræde i en eventuel retssag til støtte for kommunen. 

Sekretariatet er i dialog med et advokatfirma for at vurdere mulighederne 
for at vinde sådanne sager ved domstolene. I givet fald skal argumentet 
være, at de pågældende kommuner har foretaget et lovligt skøn indenfor 
de gældende regler, som nu er underkendt uden tilhørende begrundelse. 

KL konstaterer også, at flere kommuner i nogle år har betalt for meget til 
forsyningsselskabet. Dette fremgår som et 0 i oversigterne over, hvor 
meget kommunen skal betale tilbage. Sekretariatet har gjort kommunerne 
opmærksom på, at et for meget udbetalt beløb ikke er fratrukket i 
Forsyningssekretariatets beregning, og at kommunen derfor selv skal 
opkræve dette beløb hos forsyningsselskabet.

Afgørelser for 2011 og 2012 afgøres af Forsyningssekretariatet på det 
nuværende lovgrundlag.

KL er i dialog med Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet og DANVA 
om en fremadrettet model gældende for 2013 og frem. KL vil her 
arbejde for en enkel og entydig model og arbejdet forventes afsluttet før 
sommeren 2013.
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Nyhedsmagasinet Danske Kommuner forbereder en artikelserie med 
udgangspunkt i en række konkrete afgørelser.
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6.6 Strukturanalyse af redningsberedskabet 2013
SAG-2013-01438 ach

Baggrund
Der er i 2012 gennemført en omfattende budgetanalyse af det statslige 
og kommunale beredskab forud for den politiske aftale i Folketinget om 
redningsberedskabet for 2013-2014. Der skal i 2013 gennemføres et 
udvalgsarbejde med henblik på en ændret struktur, og ændringerne skal 
samtidig give et betydeligt, økonomisk provenue til staten.

Indstilling
Sagen indstilles til forventet efterretning

Sagsfremstilling
Budgetanalysen fra 2012 pegede på muligheder for effektiviseringer af 
opgavevaretagelsen og strukturen i størrelsesordenen 340-430 mio. kr. 
På den baggrund har aftaleparterne bag redningsberedskabet for 2013-
2014 aftalt,” at der skal arbejdes videre med en yderligere konsolidering 
af grundlaget for en beredskabsreform, med det formål at udarbejde et 
oplæg til en implementeringsklar reform”. 

Resultatet af dette udvalgsarbejde vil skulle indgå i en fastlæggelse af 
redningsberedskabets økonomi efter 2014. KL’s vurdering er, at 
effektiviseringer i den størrelsesorden er urealistiske, hvis det nuværende 
serviceniveau skal fastholdes.

Den kommende strukturanalyse skal se på, om den nye struktur skal 
væres statsligt forankret, eller den skal være kommunalt forankret i form 
af samarbejder. Udvalget skal pege på den bedste og billigste model for 
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den nye struktur. KL vil argumentere for, at den bedste og billigste 
model er en kommunalt forankret model.

En forudsætning for at kunne beholde beredskabet på kommunale 
hænder er forventeligt mere samarbejde/større enheder. Sekretariatet 
arbejder derfor sammen med FKB på at finde modeller for samarbejde 
på beredskabsområdet frem, som kan anvendes i det kommende 
udvalgsarbejde.

Indsatsen for at beholde redningsberedskabet på kommunale hænder vil 
kræve en betydelig indsats fra sekretariatets side i det kommende 
udvalgsarbejde.

Der kommer et kommissorium for udvalgsarbejdet, men sekretariatet har 
endnu ikke set dette.

Sekretariatet har bedt om, at den kommunale side får tre pladser i det 
nye udvalg. Ud over sekretariatet selv bliver der dermed plads både til 
formanden for de kommunale beredskabschefer og en beredskabschef 
fra en af de største kommuner.

.
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6.7 Rigsrevisionens undersøgelse af kommunernes 
krydsoverensstemmelseskontrol
SAG-2013-00425 ksl

Baggrund
NaturErhvervstyrelsen har kontaktet KL med ønske om at mødes om 
kommunernes håndtering af krydsoverensstemmelseskontrollen. 
Rigsrevisionen har angiveligt konstateret en svaghed i kommunernes 
håndtering af krydsoverensstemmelseskontrollen, idet man har 
bemærket, at der er et meget forskelligt forhold mellem antallet af 
udførte krydsoverensstemmelseskontroller og antallet af indberettede 
overtrædelser til NaturErhvervstyrelsen.

KL holdt møde med NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriet den 
29. januar 2013.

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse 
identificeret 17 kommuner, der gennem flere år har haft mindre end 
halvdelen af gennemsnittet af indberetninger set i forhold til antallet af 
tilsyn. NaturErhvervstyrelsen har kontaktet de 17 kommuner, opridset 
problemstillingen og oplyst, at de vil blive kontaktet igen i januar 2013.

KL’s sekretariat har forhørt sig i flere af de pågældende kommuner, og 
der er identificeret en række årsager til Rigsrevisionens resultater. 
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På mødet 29. januar blev eventuelle barrierer for at kommunerne 
indberetter alle de forhold, der er underlagt krydsoverensstemmelse 
drøftet. KL vil på baggrund af NaturErhvervsstyrelsens orientering om 
processen medvirke til, at redegørelserne bliver så fyldestgørende som 
muligt og eventuelt tage kontakt til enkelte kommuner, hvis der skulle 
vise sig behov for dette.

Det blev på mødet aftalt, at

 NaturErhvervstyrelsen udarbejder en redegørelse, når møderunden med 
kommunerne er afsluttet. Redegørelsen og det opfølgende arbejde drøftes 
med KL, herunder også kommunikationsmetoden i forhold til 
kommunerne.

 KL bidrager undervejs med vurdering af redegørelserne, hvis det er 
nødvendigt.
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6.8 Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job
SAG-2013-02100 akp

Baggrund
Regeringen fremlagde den 25. februar 2013 Vækstplan DK, som frem 
mod 2020 skal styrke konkurrenceevnen og give flere danske 
arbejdspladser. Vækstplanen afløser regeringens tidligere 2020-plan. 
Vækstplanen forventes at forøge væksten frem mod 2020 med i alt 40 
mia. kr. samt frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor til nye initiativer. 

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Regeringens vækstpakke fra februar 2013 – Vækstplan DK - indeholder 
en række elementer, der har betydning for miljø- og teknikområdet i 
kommunerne. Nedenfor er givet en oversigt over de væsentligste emner i 
den forbindelse:

 

Øgede offentlige investeringer 

Regeringen foreslår, at de offentlige investeringer øges med de 2 mia. kr. 
i 2014 stigende til yderligere 4 mia. kr. i 2020. 

Almene boliger 

I tillæg til de øgede offentlige investeringer vil Landsbyggefondens 
renoveringsramme blive hævet med 4 mia. kr. i 2013. Det vil i følge 
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Regeringen øge aktiviteten frem til 2016 og bidrage til beskæftigelsen i 
byggeriet. 

Nedrivning og istandsættelse i landdistrikterne 

Regeringen vil understøtte vækst og beskæftigelse i Danmark. 
Landdistrikterne er her særligt udfordret, idet der sker en betydelig 
bevægelse fra land til by. 

Regeringen foreslår, at der afsættes en ny pulje til nedrivning og 
istandsættelse af dårlige boliger på landet. Puljen vil udgøre 200 mio. kr. 
årligt i 2014 og 2015. Det vil ifølge regeringen sikre bedre muligheder for 
at imødegå de problemer, som faldefærdige huse indebærer, og bidrage 
til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.
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For yderligere at afhjælpe udfordringen med tomme huse i 
landdistrikterne arbejder regeringen på i lovgivningen at tydeliggøre de 
muligheder, der er for, at helårsboliger kan anvendes som fritidsboliger. 

Byggesagsbehandling 

Regeringen foreslår, at der oprettes en ensrettet gebyrmodel for 
byggesager. Udgangspunktet skal være, at kommunerne opkræver gebyr 
efter tidsforbrug, men at kommunerne selv har mulighed for at fastsætte 
timeprisen. 

Derudover fremgår det, at der i regeringens kommende Byggepolitiske 
Strategi skal ses på en mulig omorganisering og digitalisering af den 
kommunale byggesagsbehandling. 

KL har den 27. februar 2013 sendt et brev til Klima-, Energi- og 
Bygningsminister Martin Lidegaard, hvori det fremgår, at KL ikke kan 
støtte, at regeringen tænker i at centergøre den kommunale 
byggesagsbehandling. 

Den kommunale byggesagsbehandling er sammen med 
planlægningsopgaven en vigtig livsnerve i det kommunale selvstyre, fordi 
det er lokale forhold. Det er på disse områder, at kommunestyret for 
alvor kommer i spil i forhold til lokal vækst og udvikling i kommunen. 

Videre i brevet nævnes, at kommunerne i øjeblikket er i gang med at se 
på digitalisering, ny organisering, tilrettelæggelse og standardisering af 
byggesagsområdet. 93 kommuner har tilsluttet sig den nye it-løsning Byg 
og Miljø. 
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Endvidere har KL svært ved at se, at en timebaseret gebyrberegning 
bliver mere gennemskueligt end et fast gebyr, der eksempelvis fremgår af 
kommunens hjemmeside. 

Boligjobordningen 

Regeringen foreslår, at private kan få fradrag for vedligeholdelsesarbejder 
og serviceydelser i hjemmet, så ordningen også gælder i 2013 og 2014. 

Modernisering af den offentlige sektor 

Den offentlige sektor skal moderniseres ud over det allerede aftalte. 
Dette skal frigøre et råderum på i alt 12 mia. kr. kr. frem mod 2020. Det 
forlænge boligjobordningen, hvor private kan få fradrag for 
vedligeholdelsesarbejder er 7 mia. kr. mere end tidligere forudsat. 
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Moderniseringsreformen skal blandt andet realiseres gennem øget fokus 
på effekter og resultater, digitalisering og velfærdsteknologi, 
arbejdstidsregler og arbejdsforhold i det offentlige, offentlig-privat 
samarbejde, bedre regulering (afbureaukratisering) og et styrket fokus på 
kapacitetsudnyttelse, økonomistyring, ledelse og bedre offentlige indkøb. 
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6.9 Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan
SAG-2013-02094 akp

Baggrund
Arbejdet med den fælleskommunale digitale handlingsplan har nu været i 
gang i 1½ år. Det er besluttet, at KL’s politiske udvalg, formandskab og 
bestyrelse behandler status på handlingsplanen to gange årligt.

Indstilling
Det indstilles, at afrapporteringen for fremdriften i handlingsplan tages 
til efterretning.

Sagsfremstilling
I den vedlagte oversigt over projekterne i handlingsplanen, er 
projekternes status markeret ved hjælp af trafiklysfarver. Grøn 
symboliserer, at projektet forløber efter planen; gul symboliserer, at 
projektet er stillet over for væsentlige udfordringer, men disse forventes 
at kunne håndteres, så projektet kommer tilbage på sporet; rød 
symboliserer, at projektet er stillet over for kritiske udfordringer, som 
mere grundlæggende kan true projektets videreførelse.

Af de 36 projekter i handlingsplanen er 20 projekter markeret med grøn, 
14 med gult, mens 2 projekter har en rød markering. Billedet er en anelse 
mindre positivt end ved sidste status i oktober 2012, hvor 25 projekter 
var i grøn, mens kun et projekt var i rød.

De to projekter, som er i rød, er projektet om kronikerdata, som står 
stille på grund af manglende vilje i regionerne til at gå ind i en fælles 
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standard for kronikerdata, og projektet om digitalisering af løntilskud og 
fleksjob, som står stille på grund af manglende ressourcer i KOMBIT. 
Projektet afventer en nærmere afklaring mellem KL og KOMBIT om, 
efter hvilken model der skal arbejdes videre med projektet. 

Projektet om monopolbrud, som er en sværvægter i handlingsplanen, er i 
gul. Den tilslutningsproces til monopoludbuddene i regi af KOMBIT, 
som er gennemført henover efteråret og de første måneder af 2013, har 
vist meget stærk kommunal opbakning til monopolbruddet, idet alle 98 
kommuner har tilsluttet sig. Projektets tidsplan er imidlertid truet af, at 
den afgørende aftale, som der skal indgås med KMD om 
udfasningsbistand i forbindelse med monopolbruddet, trækker i 
langdrag.
På teknik og miljøområdet er der særligt et projekt, der står overfor store 
udfordringer. Der er tale om modernisering af det ESR-system, der 
bruges til blandt andet at inddrive ejendomsskatter med. En del af det 
oprindelige projekt indgår nu som en del af grunddataprogrammet, og 
det betyder, at projektets indhold er redefineret i forhold til det 
oprindelige projekt i handlingsplanen. At projektet indgår i 
grunddataprogrammet betyder, at der er store afhængigheder til andre 
systemer og databaser, som skal udvikles af flere statslige aktører.

./. Kommunernes involvering i arbejdet med de fælles kommunale projekter 
er opgjort i vedlagte opdaterede Danmarkskort, der viser graden af 
kommunernes involvering i handlingsplanen. Der er på nuværende 
tidspunkt kun 11 kommuner, som ikke deltager i mindst et af 
handlingsplanens projekter gennem styregrupper, referencegrupper eller 
lignende.
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7   Eventuelt

   

 



Teknik og miljøudvalget | 07-03-2013 10:00

                                                                                                               SIDE  |  46

7.1 Orientering om Studietur til Skåne i maj 2013
SAG-2013-01947 CRO

Baggrund
Udvalget har planlagt en studietur til Skåne den 30. -31. maj 2013, med 
hovedemnerne  klimatilpasning, bæredygtig byudvikling, og biogas i 
transport. Herunder besøg i bydelen Augustenborg i Malmø.

Indstilling

Sagsfremstilling
Oplægsholdere vil blive kontaktet i nærmeste fremtid på baggrund af evt. 
kommentarer /ønsker fra udvalget.

Sagsfremstilling
Oplægsholdere vil blive kontaktet i nærmeste fremtid på baggrund af evt. 
kommentarer /ønsker fra udvalget.


