
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.

DAGSORDEN 2013

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G
E T
Dato: 12-04-2013 09:30
Sted: Mødelokale 1-03



Teknikerkontaktudvalget  | 12-04-2013

SIDE  |  2

1. Godkendelse af referat og meddelelser .................................................3

1.1. Godkendelse af referat ..................................................................................3

2. Temadrøftelser ...........................................................................................4

2.1. Temadrøftelse om ressourcestrategi og affaldsforbrænding.................4
2.2. Temadrøftelse af strukturanalyse af redningsberedskabet ....................6
2.3. Temadrøftelser 2013 ......................................................................................7

3. Behandlingssager......................................................................................9

3.1. Energi- og forsyningspolitik ........................................................................9
3.2. Planlægning og naturbeskyttelse .................................................................9
3.2.1 Evaluering af kommunalreformen vedr. natur og miljø ...........................9
3.2.2 Status på pilotprojekt ”Fuldt digitale lokalplaner”...................................11
3.3. Miljøpolitik ....................................................................................................14
3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik.......................................................14
3.5. Vej- og trafikpolitik......................................................................................14
3.6. Øvrige sager...................................................................................................14
3.6.1 Bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark.......................................14
3.6.2 Udvikling af grønt offentligt privat partnerskab ......................................16
3.7. Orienteringssager .........................................................................................18
3.8. Energi- og forsyningspolitik ......................................................................18
3.9. Planlægning og naturbeskyttelse ...............................................................18
3.10. Miljøpolitik ....................................................................................................18
3.10.1 Status på Biogasaftalen mellem KL og miljøministeren .......................19
3.10.2 Ny portal for vindplanlægning ...................................................................20
3.11. Bolig., byfornyelses- og byggepolitik .......................................................20
3.13. Øvrige sager...................................................................................................21

4. Eventuelt ...................................................................................................22

5. Lukkede sager ..........................................................................................23



Teknikerkontaktudvalget  | 12-04-2013

SIDE  |  3

1 . Godkendelse af referat og meddelelser

1.1. Godkendelse af referat
MDR-2013-00053 akp

Baggrund
./. Udkast til referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 8. februar 

2013 er vedlagt.

Indstilling
Referatet indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling
Her skrives Sagsfremstillingen
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2 . Temadrøftelser

2.1. Temadrøftelse om ressourcestrategi og affaldsforbrænding
SAG-2013-01843 ach

Baggrund
Regeringens kommende ressourcestrategi er forsinket. 
Del 1 om affaldshåndtering danner rammerne for de kommunale 
affaldsplaner og forventes inden for 1-2 måneder. Den forventes at 
indeholde øgede krav til genanvendelse af affald samt forslag til en 
liberalisering af forbrænding af affald. 
Del 2 er en affaldsforebyggelsesstrategi, der sætter fokus på 
ressourceeffektivitet og affaldsforebyggelse, og den udarbejdes i løbet af 
2013.

Indstilling
Det indstilles at udvalget drøfter sagen med vægt på følgende:

 konsekvenserne for de kommunale affaldsplaner, der skal være 
vedtaget 1. januar 2014 

 behovet for at klargøre kommunernes helt konkrete og praktiske 
muligheder for at hjælpe med genanvendelsen i den nye situation

 hvordan man i god ro og orden kan få skruet ned for kapaciteten 
til forbrænding af affald, så vi undgår de store, økonomiske tab 
for kommunerne, der ville opstå, hvis man liberaliserer hele 
området fra den ene dag til den anden. 

Sagsfremstilling
KTCs formand for faggruppen Klimaenergi og ressourcer er inviteret til 
at deltage i temadrøftelsen

Organiseringen af den affaldsforbrænding, som vi har i dag, er udfordret 
af miljøministeren ønsker med ”Del 1 af ressourcestrategien”. Den skal 
være en modernisering af affaldssektoren, indeholde konkrete 
målsætninger for genanvendelse, effektivise affaldsbehandlingen og 
stimulere teknologiudvikling, som en del af grøn vækst. 

1. del af strategien skulle i henhold til EU reglerne have været 
offentliggjort 1. januar 2013. For kommunerne er udfordringen, at deres 
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affaldsplaner skal tage afsæt i regeringens strategi, da den sætter 
rammerne for kommunens plan. 

De udmeldinger, ministeren og Miljøstyrelsen er kommet med om 1. del 
af ressourcestrategien for affaldshåndtering, går på at den skal:

 Bidrage til omstillingen til grøn økonomi, understøtte udviklingen 
af miljøteknologi og skabe partnerskaber på tværs af sektorerne. 

 Styrke genanvendelsen med fokus på de mest kritiske og 
omkostningstunge ressourcer.

 Sikre kvaliteten i genanvendelsen med en øget indsats over for de 
farlige stoffer i affaldet.

 Styrke genanvendelsen ved at realisere de forsømte potentialer i 
visse fraktioner.

Disse formål fører til fire hovedindsatsområder i strategien:

 Udnyttelse af næringsstoffer i det organiske affald – styrke og 
prioritere den særskilte indsamling af denne fraktion

 Elektronisk og elektrisk affald – udnytte de kritiske metaller og 
sjældne jordarter, større indsamling og mere effektiv 
genanvendelse

 Bygge og anlægsaffald – øge kvaliteten og opnå mere egentlig 
genanvendelse, fokus på de farlige stoffer og udvikling af 
metoder til at genanvende vindmøllevinger 

 Affaldsproducenter med potentiale – øget genanvendelse af de 
traditionelle fraktioner (papir/pap, metal, plast og glas).

KLs sekretariat er i dialog med Miljøstyrelsen om konsekvenserne af 
forsinkelsen for de kommunale affaldsplaner. Nogle kommuner har 
allerede lavet deres affaldsplan, mens andre har udskudt processen. 
Kommunalvalget venter forude og spiller også ind. Derfor overvejer 
Miljøstyrelsen at udskyde, hvornår de kommunale planer skal være 
færdige, med fx ½ år. En sådan udskydelse er helt nødvendig, når staten 
selv er så forsinket, som tilfældet er.

Mødet med miljøministeren i februar 2013 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 
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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 
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.

./. Som oplæg til temadrøftelsen er vedlagt to artikler, som bringes i 
kommende nummer af Teknik og miljø, hvor affaldsområdet behandles. 
Bladet uddeles på Politisk forum 2013.

Der er aftalt en proces med formanden for faggruppen Klimaenergi og 
ressourcer, hvor undergruppen om affald og ressourcer indkaldes til 
møde sammen med sekretariatet i KL og repræsentanter fra Dansk 
affaldsforening, for at forene kræfterne i denne sag.

.

2.2. Temadrøftelse af strukturanalyse af redningsberedskabet
SAG-2013-02698 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 provenu til staten.. 

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter sagen, herunder særligt med fokus på 
mulige modeller for kommunale samarbejder.

Sagsfremstilling
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Budgetanalysen fra 2012 pegede på muligheder for effektiviseringer af 
opgavevaretagelsen og strukturen i størrelsesordenen 340-430 mio. kr. 
pr. år. 
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 
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 KLs sekretariat 
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.

./. Vedlagt er KL’ s bemærkninger til strukturanalyse af 
redningsberedskabet fra oktober 2012.
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2.3. Temadrøftelser 2013
SAG-2013-01040 akp

Baggrund
Udvalget har ønsket, at listen over kommende temadrøftelser medtages 
ved hvert TKU-møde for derved at få lejlighed til at justere og tilpasse 
løbende i forhold til den aktuelle situation. 

Indstilling
Det indstilles, at TKU kommer med input til listen over planlagte 
temadrøftelser.

Sagsfremstilling

For resten af 2013 er der planlagt følgende temadrøftelser:

Fredag, den 14. juni 2013
• Klimatilpasningsplaner, et år efter aftalen herom.
• Effektiviseringsgevinster i backoffice via integrationer til ESDH og 

fagsystemer – hvordan sikres disse bedst og billigst?

Fredag, den 30. august 2013
• Nyt landdistriktsprogram 2014-2020: Nye tilskudsordninger til vand- 

og naturindsatsen.
• Organisering af byggesagsbehandlingen i kommunerne

Torsdag, den 10. oktober 2013
• Energistyrelsen fordeler i september 2013 19 mio. kr. til udvalgte 

projekter. Puljen vil støtte partnerskaber som er med til at sikre 
omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi og drive den 
grønne vækst. Med udover det arbejde som er igangsat af 
puljemidlerne er der behov for at der fortsat bliver skabt nye 
partnerskaber – og at kommunerne og andre energiaktører ikke blot 
afventer resultaterne af disse projekter

• Der afholdes Vejforum i starten af december 2013 og der er et 
temanummer om veje i Teknik og Miljø med deadline den 20. oktober 
2013. Et fokus kunne være Asset Management.

Fredag, den 12. december 2013
• ?
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3 . Behandlingssager

3.1. Energi- og forsyningspolitik
  

3.2. Planlægning og naturbeskyttelse
  

3.2.1 Evaluering af kommunalreformen vedr. natur og miljø
SAG-2013-02271 trr

Baggrund
Udvalget om evaluering af kommunalreformen har den 1. marts 2013 
offentliggjort sit arbejde. KL har medio marts 2013 fremsendt KL´s 
kommentarer til miljøminister Ida Auken hvad angår natur og miljø. 
Primo april 2013 vil KL til regeringen fremsende høringssvar til 
rapporten. Budskaberne vil, hvad angår natur og miljø, ligge i forlængelse 
af indholdet i brevet til miljøministeren.

Indstilling

Det indstilles, at sagens strategiske perspektiver drøftes. 

Det indstilles videre, at KTC´s faggrupper afklarer med KL´s 
sekretariatet, hvilken initiativer faggrupperne kan og vil tage for at 
fremme offensive kommunale synspunkter. 

Sagsfremstilling
Udvalget om evaluering af kommunalreformen har nu afsluttet sit 
arbejde og primo marts 2013 fremlagt rapport for udvalgets arbejde. Det 
gælder også natur- og miljøområdet, der hører under Miljøministeriets 
ressort.

KL har haft mulighed for at bidrage undervejs i arbejdet og er generelt 
enig i udvalgets analyse. Generelt tegner rapporten et billede at en 
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gedigen kommunal håndtering af de kommunale opgaver. Udvalgets 
anbefalinger er derfor også generelt at bibeholde den nuværende 
opgavefordeling. 

En række af de alternative modeller er dog så problematiske, at KL 
medio marts 2013 har afsendt vedhæftede brev til miljøministeren. I 
brevet fremhæves nedenstående fire faglige hovedområder. Desuden 
påpeges, at KL fortsat savner en analyse af de statslige rammevilkår for 
kommunernes indsats.

KL´s argumentation for den kommunale opgavevaretagelse bunder i 
behovet for en effektiv offentlig sektor ud fra følgende pointer:
• Reformens grundtanke om én indgang til det offentlige for borgere 

og erhverv
• Synergien og effektiviteten i den tværgående opgavevaretagelse på 

natur- og miljøområdet
• Behovet for lokalkendskab til virksomheder og nærhed til borgere.

Vand og natur samt husdyrgodkendelser
Udvalget anbefaler, at kommunerne fortsat skal varetage opgaverne med 
vand- og naturplaner, de beskyttede naturtyper og husdyrgodkendelser. 
Der anbefales således ingen opgaveflytninger indenfor dette område. 

I relation til Naturstyrelsens lovforslag for næste generation af 
naturplanerne og sekretariatets drøftelser med styrelsen om næste 
generation af vandplanerne, er det blevet nødvendigt på ny at forudsætte, 
en udmøntning i en mål- og rammestyring som aftalt med 
økonomiaftalen for 2013. 

IED-virksomheder
Udvalget har foreslået tre modeller på virksomhedsområdet:
• Tilsyn og godkendelse af i-mærkede virksomheder samles i staten 
• Godkendelse af deponeringsanlæg flyttes til staten (og tilsyn forbliver 

hos staten) 
• Tilsyn med deponeringsanlæg flyttes til kommunerne (og 

godkendelse forbliver hos kommunerne).

KL kan ikke anbefale nogen af modellerne, men vil i stedet fremhæve 
den nuværende opgavefordeling. Den tager udgangspunkt i reformens to 
bærende principper: Én indgang til myndigheden samt kompetente 
kommuner.

Råstoffer
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Udvalget foreslår én af to modeller på råstofområdet: 
• Uændret opgavefordeling
• Flytning af gravetilladelser fra kommunerne til regionerne.

KL anbefaler uændret opgavefordeling.

I dag administrerer kommunerne langt hovedparten af de lovområder, 
der er involveret i behandlingen af en gravetilladelse på råstofområdet: 
Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, 
Vandløbsloven, Vejlovgivning og Planloven. Hvis en anden myndighed 
får tilladelsesopgaven, vil det alligevel være kommunen, der kommer til 
at stå med hovedparten af sagsbehandlingen.

Den regionale udviklingsplan (RUP) 
Udvalget har opstillet fire modeller:
• Den regionale udviklingsplan bevares
• Den regionale udviklingsplan afskaffes
• Den regionale udviklingsplan og den regionale 

erhvervsudviklingsstrategi samles i én strategi
• Den regionale udviklingsplan styrkes.

KL påpeger, at de regionale strategiske initiativer, der har lokalpolitisk 
opbakning, opstår uden forankring i den regionale udviklingsplan. Fra 
kommunal side stilles der derfor spørgsmålstegn ved behovet for den 
regionale udviklingsplan. Samtidig vil man ved at afskaffe den regionale 
udviklingsplan gøre plansystemet enklere.  

KL kan på den baggrund ikke tilslutte sig, at den regionale 
udviklingsplan styrkes eller samles med den regionale 
erhvervsudviklingsstrategi. Det vil let svække erhvervsudviklingen.

3.2.2 Status på pilotprojekt ”Fuldt digitale lokalplaner”
SAG-2013-01230 CRO

Baggrund
Pilotprojekt ”Fuldt digitale Lokalplaner”, hvortil er tilknyttet en 
styregruppe og en projektgruppe med deltagere fra KL, kommunerne og 
Naturstyrelsen, forventes afsluttet ultimo april/primo maj 2013. 
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Pilotprojektet er startet i regi af Den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi 2011, og projektet er desuden en del af Den 
Fælleskommunale Digitale Strategi. 

Projektet fokuserer på de ændringer, der skal ske i Plan.dk for at 
lokalplanerne kan blive fuldt digitale lokalplaner, mens projektet ikke 
direkte involverer de processer og det lokalplanarbejde, der ligger i 
kommunerne. Lokalplanprocessen i kommunerne skal dog for at kunne 
opnå fuldt digitale lokalplaner og samtidig opnå maksimale 
effektiviseringsgevinster afspejle den opbygning og den datamodel, som 
med vedtagelse af et landsdækkende system kommer til at ligge i Plan.dk.

Indstilling
Det indstilles, at udvalget giver input til den videre proces, herunder 
særligt om det vil være hensigtsmæssigt, at der arbejdes for at lave et 
fælles og standardiseret system, som kommunerne kan bruge i 
forarbejdet med lokalplanerne. Dette system skal i givet fald kunne 
indrapportere direkte i Plan.dk.

Sagsfremstilling
Pilotprojektet om fuldt digitale lokalplaner hører til Den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi under afsnit 8.2, ”Digitalt overblik på 
planområdet”. Pilotprojektet blev formelt igangsat på mødet i 
Sektorstyrestyregruppen for Digitalisering af Miljøområdet i maj 2012. 

Planen med pilotprojektet er at vise en digital metode hvorved både 
planernes fulde tekster og kort gøres tilgængelige i digital form og ikke 
kun som flade filer.  Derved kan opnås, 
• at skabe et nemmere og samlet overblik over lokalplaner og 

lokalplanbestemmelser, 
• at forbedre kvaliteten af planerne, 
• at myndighedernes administration af lokalplaner gøres mere 

sammenhængende, gennemskuelig og effektiv.

Det er aftalt, at der i første omgang gennemføres dette pilotprojekt 
vedrørende fuldt digitale lokalplaner. Resultaterne heraf er grundlag for 
beslutning om der skal implementeres en egentlig landsdækkende løsning 
for digitale lokalplaner, og om de udviklede metoder vil kunne anvendes 
i forhold til andre plantyper. 

Pilotprojektet afsluttes nu, og business casen kvalificeres yderligere i 
løbet af april, da den indeholder mange og betydende usikkerheder. 
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Det er pilotprojektets overordnede konklusion, at der kan være både 
planfaglige og effektiviseringsmæssige gevinster forbundet med 
implementering af en landsdækkende løsning. I en Businesscasemodel 
der arbejdes på at kvalificere ser det umiddelbart ud til, at 
omkostningerne ligger i statens tilretning af Plan.dk og at 
effektiviseringsgevinsterne primært ligger i, at kommunernes opslag i 
lokalplaner gøres en smule hurtigere.

En løsning med let og online adgang til planoplysninger vurderes 
umiddelbart potentielt at indeholde samfundsmæssige gevinster for såvel 
borgere, virksomheder og myndigheder. Omkostningerne til denne del 
må ikke underestimeres, var et af de klare budskaber på den åbne 
temadag, som KL, Naturstyrelsen og projektgruppen afholdt den 19. 
marts 2013.  På temadagen var der både en god stemning og stor 
interesse for projektet blandt de kommunale planlæggere.

De bekymringer /spørgsmål som blev rejst på dagen drejede sig bl.a. om:
 Forudsætningerne for at kunne høste gevinsterne er, at 

fremtidens digitale lokalplaner indberettes og distribueres via et 
fælles system (PlansystemDK eller Plan.dk) i overensstemmelser 
med en standardiseret datamodel, at visse planbestemmelser 
gøres obligatoriske, samt at de eksisterende, gældende lokalplaner 
omlægges i forhold til datamodellen. Det er ikke afklaret i hvor 
høj grad de eksisterende planer (ca. 31.000 planer) skal omlægges, 
og af hvem.

 Det har høj politisk værdi at kunne sætte lokalt aftryk på 
lokalplaner, og derfor blev der udtrykt bekymring for, at 
nærværende projekt vil mindske metodefriheden. Det står uklart, 
hvad kommunerne vinker farvel til af lokalt råderum.

 Det er kun de lovmæssigt gældende lokalplaner, der skal ind i 
Plansystem.dk, og det udtrykte bekymring i forhold til det 
forarbejde, som kommunerne udfører. 

 Ønsker om, at en evt. fremtidig løsning kan håndtere bl.a. pæne, 
pædagogiske udskrifter til de borgere, som ikke er så digitale. Der 
skal være fokus på brugervenlighed for dem, der vil slå op i 
Plan.dk. 

 Der var delte meninger om hvorvidt det vil være at foretrække 
med et fælles kommunalt sagsbehandlermodul i tilknytning til 
løsningen i Plansystem.dk. Det vil i givet fald være dette system 
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der vil skulle indeholde mellemplaner og tilsvarende ikke endeligt 
vedtagne lokalplaner, og det vil i givet fald være herfra, at disse 
kan omtales på kommunens hjemmeside.

Ønsket om at sikre den lokale handlefrihed, drejer sig om politisk 
handlefrihed til at foretage lokale prioriteringer. Det er KLs sekretariats 
vurdering, at den standardisering, der er på tale i projektet, går på måden 
data nedfældes, og går derfor ikke nødvendigvis ud over den enkelte 
kommunes politiske handlefrihed. Såfremt det besluttes at gå videre med 
en landsdækkende løsning, må det sikres, at kommunernes politiske 
handlefrihed fastholdes, idet man nok ikke kommer udenom en vis 
standardisering i forhold til eksempelvis måden at man udtrykker sig i 
lokalplanerne, da det kan komme på tale, at der er et aftalt antal 
foruddefinerede måder at udtrykke bebyggelseshøjde eller lignede på. 

KLs sekretariat vil inden TKU-mødet drøfte sagsfremstillingen med 
faggruppeformanden for KTC gruppen for Planchefer Karina Kisum 
Jensen.

3.3. Miljøpolitik
  

3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik
  

3.5. Vej- og trafikpolitik
  

3.6. Øvrige sager
  

3.6.1 Bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark
SAG-2013-02542 akp
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Baggrund
KL, Danske Regioner, Telebranchen og Erhvervs- og Vækstministeren 
blev i begyndelsen af 2012 enige om at igangsætte en række initiativer for 
at sikre bedre mobildækning. Ministerens opgave var blandt andet medio 
2012 at komme med en handlingsplan, der med afsæt i økonomiske, 
administrative og tekniske barrierer skulle foreslå initiativer til at sikre 
bedre mobildækning. Med den netop offentliggjorte Bedre bredbånd og 
mobildækning i hele Danmark følger regeringen op på aftalen fra sidste år, 
idet udspillet nu også vedrører bredbåndsdækning.

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget kommenterer regeringens 
udspil, og kommer med forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med 
problemstillingen.

Til KLs Teknik- og Miljøudvalg er i en parallel forelæggelse foreslået, at 
KL arbejder for:
• at staten i lighed med hvad der er gældende for Bornholm, afsætter 

særlige midler til at fremme mobil- og bredbåndsdækning i andre 
dele af Danmark, hvor der er særlige problemer, svarende til det 
budskab, der allerede er sendt fra KL i forbindelse med regeringens 
lancering af initiativet

at KL anmoder om et møde med Erhvervs- og Vækstministeren, hvor 
regeringens udspil drøftes.

Sagsfremstilling

Med Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark ønsker 
regeringen en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget 
digitalisering og vækst i hele Danmark 

./. Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark indeholder 22 
konkrete initiativer, hvor udgangspunktet er, at bredbånds- og 
mobildækning skal udrulles i Danmark på markedsvilkår. De konkrete 
initiativer er præsenterede i vedlagte bilag.

KLs sekretariat vurderer overordnet set ikke, at de foreslåede initiativer 
er tilstrækkelige til at sikre den nødvendige bredbånds- og mobildækning 
og dermed grundlaget for den velfærdsteknologi frem mod 2020, der er 
lagt op til i den fællesoffentlige digitale strategi 2011-2015. I strategien 
peges på, at al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter 
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skal kunne foregå digitalt, og at der skal udbredes telemedicinske 
løsninger. 

KL har et tæt samarbejde med en række ministerier om udbredelse af 
velfærdsteknologi og fornyelse af de måder, som velfærdsydelser leveres 
på. Det er en afgørende forudsætning, at regeringen tager et klart ansvar 
for tilvejebringelse af tilstrækkelig bredbånd- og mobildækning, som er 
nødvendig for udbredelse af de digitale velfærdsydelser, som KL aftaler 
med andre dele af regeringen.

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark bygger på, at 
udbygning af mobil og bredbåndsdækning skal ske på markedsvilkår.

Det er KLs sekretariats vurdering, at regeringen med dele af de 
foreslåede initiativer lægger ansvaret for at sikre mobil- og 
bredbåndsdækning ud til kommunerne – vel at mærke uden økonomisk 
kompensation.

Der er ingen tvivl om, at nogle kommuner, der oplever ringe interesse 
fra teleselskabernes side i forhold til at etablere god mobil- og 
bredbåndsforbindelse kan se positivt på, at regeringen accepterer, at 
kommunerne gratis stiller jord til rådighed for private virksomheder, og i 
udbudsrunder betaler en overpris for at få teleselskaberne til for 
kommunale kroner at dække mobil- og bredbåndshuller, der burde være 
en fælles, og kollektiv finansieret forsyningsopgave.

I regeringsudspillet er der ikke fokus på muligheden for roaming mellem 
selskaberne i tyndt befolkede områder. Roaming er betegnelsen for en 
teknik, der er udbredt i store dele af verden, hvor forskellige 
teleselskaber låner hinandens antenne, hvis man ikke selv har sat nogen 
op på pågældende sted. Roaming kan opnås i Danmark, hvis man køber 
et udenlandsk abonnement. 

Ønsket om at se på roaming har KL tidligere rejst overfor ministeren. 
Ministeren har henvist til EU-regler, der var hindrende for at stille 
nationale krav herom til teleselskaberne. Det er KLs sekretariats 
vurdering, at regeringen bør arbejde på EU plan for, at gøre roaming til 
en mulighed i de områder, hvor markedskræfterne ikke når ud.
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3.6.2 Udvikling af grønt offentligt privat partnerskab
SAG-2012-01846 KSL

Baggrund
Der er fra statslig side stort fokus på nødvendigheden af innovative 
samarbejder mellem det offentlige og det private. Fokus kan blandt andet 
sikres ved at kunne henvise til gode eksempler på, hvordan offentlige 
investeringer kan bruges til at fremme ny grøn teknologi, og hvor der er 
mulighed for at afprøve nye teknologiske løsninger i stor skala. 

KL har indgået aftale med Miljøstyrelsen om at identificere og danne et 
konkret eksempel på et innovativt samarbejde mellem en kommune og 
en privat aktør. Dette skal ske ved, at KL faciliterer et OPP eller OPI 
projekt med fokus på innovativ offentlig efterspørgsel efter 
miljøteknologiske løsninger. 

Indstilling
Det indstilles, at udvalget kommer med forslag til konkrete projekter, 
som kan videreudvikles frem mod et egentligt udbud.

Sagsfremstilling
Der efterspørges innovative projektere med en større anlægsinvestering 
eller indeholdende en decideret produktudvikling eller tilpasning i en 
grønnere retning, hvor den offentlige myndighed er villig til at afprøve 
nye miljøteknologiske løsninger – inklusiv den usikkerhed det kan 
medføre. Det kunne fx være et projekt om sortering af specifikke 
affaldsfraktioner eller ideen om at opbygge et kommunalt økologisk 
byggeri. 

Fagligt er følgende områder i spil: 
 Affald
 Økologisk byggeri
 Vand (herunder vandbesparelser)
 Luftforurening.

Målet for projektet er, at 1-2 projekter kommer i udbud i foråret 2014. 
Projektet er startet op medio marts 2013 og involveringen af TKU er 
således en af de første handlinger.

Projektet har følgende tre faser:

Fase 1: Identifikation og motivation af interesserede kommuner – ca. marts–juni 
2013.
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KL vil i denne fase afsøge ”markedet” for at sikre, at de relevante parter 
får tilbud om at være med i partnerskabet. Der vil blive søgt efter 
kommuner, som ønsker at indgå i et OPP eller OPI samarbejde, eller 
som måske allerede selv er i de indledende faser af et konkret samarbejde 
med en eller flere private virksomheder. KL vil spille en aktiv rolle i 
processen ved fx at initiere til dialog imellem parterne.

Fase 2 – Udvælgelsesfase – ca. august- oktober 2013
Når KL har identificeret mulige deltagere i projektet skal parterne for 
alvor sættes sammen og få afklaret om de har en fælles interesse 
herunder, hvilke miljøområder der arbejdes videre med. I denne fase skal 
der træffes beslutninger. Hvem har for alvor en interesse i projektet – og 
hvem kan ikke finde opbakningen til det? I denne fase vil KL støtte op 
om mødeledelse for at sikre, at parterne tager stilling. 

Fase 3 – Fokus, udbudsmodel og proces besluttes – ca. november 2013 – forår 
2014
Når projektdeltagerne når til denne fase binder de sig for at gøre en 
konkret indsats for at nå i mål med det fælles projekt. Formålet med 
denne fase er at skabe et selvkørende projekt, som selv vil kunne 
fortsætte uden KL og Miljøstyrelsens hjælp. KL vil i denne fase således 
bidrage til, at gruppen fagligt får konkretiseret emnet for udbuddet, får 
besluttet sig for en udbudsmodel og får fastlagt faserne i den videre 
proces frem til og med udbuddet

Projektets primære mål er at igangsætte ét velfungerende projekt, hvor 
de involverede offentlige og private aktører gør sig nogle erfaringer med 
mulighederne og barriererne for at indgå i et konkret grønt 
udviklingsprojekt om ny grøn teknologi. 

3.7. Orienteringssager
  

3.8. Energi- og forsyningspolitik
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3.9. Planlægning og naturbeskyttelse
  

3.10. Miljøpolitik
  

3.10.1 Status på Biogasaftalen mellem KL og miljøministeren
SAG-2013-02718 CRO

Baggrund
KL indgik i 2010 en politisk aftale med miljøministeren om at udarbejde 
50 kommuneplantillæg for fælles biogasanlæg. Aftalen er gengivet i 
økonomiaftalen for 2013, hvorved kommunerne blev kompenseret for 
udarbejdelse af de 50 kommuneplantillæg. Miljøministeriet laver en 
halvårlig status på aftalen. Der er problemer med at ”nå i mål”.

Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I 2010 blev der indgået en aftale mellem KL og miljøministeren om, at 
kommunerne skal tilvejebringe 50 kommuneplantillæg inklusiv 
retningslinjer og udpegninger på kort med tilhørende miljøvurderinger 
for større fælles biogasanlæg senest i 2013. Kommunerne bliver 
kompenseret via bloktilskudsaktstykket med 4,5 mio. kr. i 2010 til 2013, 
såfremt målet nås. 

Ved manglende målopfyldelse sker der korrektion af bloktilskuddet i 
2014. I 2012 er der foretaget en korrigeret fortolkning af aftalen. Dette 
betyder, at der til den politiske målopfyldelse medregnes retningslinjer og 
udpegninger på kort, som er en del af kommuneplan 2013 og dermed 
ikke er et selvstændigt kommuneplantillæg. Denne fortolkning har alene 
betydning for den politiske aftale men har dog ikke betydning for den 
økonomiske kompensation, som alene gives for udarbejdede 
kommuneplantillæg inklusiv retningslinjer

Ifølge en optælling foretaget på Plansystem.dk og med supplement fra 
KL er der talt 13 kommunetillæg for store biogas i perioden frem til nu. 
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–Det er langt fra de 50 stk., som kommunerne er blevet kompenseret for 
med 90.000 kr./stk. Ifølge Miljøstyrelsens vurdering kan der kun 
forventes ganske få ekstra kommuneplantillæg inden aftalen udløber 
ultimo 2013.

Miljøstyrelsen oplyser, at der er stor aktivitet rundt omkring i forhold til 
at lave forundersøgelser, baggrundsanalyser mv., men at det kun er få 
sager, som forventes udmøntet i kommuneplantillæg i 2013. 

Der foretages en optælling igen i efteråret 2013 og ultimo 2013. 
Optællingen her vil både dreje sig om kommuneplantillæg og de anlæg, 
som er udpeget på kort og med retningslinjer i Kommuneplanerne 2013. 
Det forventes, at den politiske del af aftalen stadig kan nås.

3.10.2 Ny portal for vindplanlægning
SAG-2013-00608 CRO

Baggrund
Med ministerbrev fra Ida Auken, Carsten Hansen og Martin Lidegaard 
om fremtidens vindmølleplanlægning, udsendt til landets borgmestre, 
blev den nye portal ”Vindinfo” lanceret den 19. marts 2013. KL har 
kraftigt opfordret til en øget indsats på dette område.

Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Internetportalen Vindinfo, www.vindinfo.dk  er et samarbejde mellem 
Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk. Portalen 
er rettet mod henholdsvis borgere, kommuner og vindmølleopstillere. 
Ved hjælp af en kort introduktion, bliver man vist vej til information på 
de enkelte styrelsers hjemmeside.

Miljøministeriet tager for øjeblikket yderligere initiativer til at invitere til 
input til fremtidens vindmølleplanlægning, bl.a. med en workshop den 5. 
april 2013, hvor bl.a. KL deltager, og et seminar den 17. april 2013, hvor 
seks kommuner er inviterede til at komme og drøfte den fremtidige 
regulering mht. planlægning for vindmøller.

http://www.vindinfo.dk/
http://www.vindinfo.dk/
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Informationsaktiviteter kan eventuelt blive en del af en kommende 
vindmølleaftale mellem KL og regeringen.

3.11. Bolig., byfornyelses- og byggepolitik
  

3.13. Øvrige sager
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4 . Eventuelt
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5 . Lukkede sager


