
Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
1.1 Godkendelse af referat ..............................................................................................................2

Bilag 1: Referat ..................................................................................................................................................... 2
2.1 Temadrøftelse om ressourcestrategi og affaldsforbrænding .............................................20

Bilag 1: Artikel nr. 1. fra KL om affald til teknik og miljø ..........................................................................20
Bilag 2: Artikel nr. 2 til  om genanvendelse til teknik og miljø ...................................................................25

2.2 Temadrøftelse af strukturanalyse af redningsberedskabet.................................................32
Bilag 1:  2013-03-21T225845.5787389 ...........................................................................................................32

3.2.1 Evaluering af kommunalreformen vedr. natur og miljø ....................................................34
Bilag 1: Ministerbrev om reformevaluering af natur og miljø.pdf .............................................................34

3.6.1 Bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark................................................................42
Bilag 1: Initiativer i regeringens udspil om mobil- og bredbåndsdækning................................................42



1.1 Godkendelse af referat



KL’s mission

Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

interesser og være center for indsamling, udvikling

og spredning af viden om det danske kommunestyre

KL’s grundlæggende mål

Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt

løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes 

tilfredshed

KL’s tre grundlæggende værdier

At være troværdig

At vidensdele

At vidensgenerere 
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Deltagerfortegnelse

Repræsentanter fra KTC

Teknisk direktør Torben Nøhr, Køge

Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune

By- og kulturdirektør Jørgen Lerhard, Høje Tåstrup Kommune

Direktør for Miljø og Teknik Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg 
Kommune

Direktør for Teknik og Miljø Lene Jensen, Lejre Kommune

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, Holstebro Kommune

Direktør Knud Sloth Forsyningsvirksomhederne i Aalborg Kommune

Teknisk Direktør Iben Koch Rudersdal Kommune

By- og udviklingsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen Direktør for miljø og 

teknik Niels Carsten Blume, Albertslund kommune

Afdelingschef for byggeri og drift Morten Hallgren, Næstved kommune
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Afdelingschef Erling Friis Poulsen

Kontorchef Eske Groes

Vicekontorchef Maria Cathrine Nielsen

Chefkonsulent Birthe Rytter Hansen

Konsulent Kristoffer Slottved

Konsulent Anders Christiansen

Konsulent Camilla Rosenhagen

Afbud

Teknisk direktør Hjalte Aaberg, Københavns Kommune

Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune

Direktør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune
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1    Godkendelse af referat og meddelelser

  

1.1   Godkendelse af referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 
13. december 2013
MDR-2013-00052 akp

Beslutning
Referatet blev godkendt



                                                                                                               SIDE  |  7

2    Temadrøftelser

  

2.1   Energiselskabernes energispareindsats
MDR-2013-00052 BRH

Beslutning
Carsten lagde op til en diskussion af om den nuværende energispareordning er 
optimal, idet den kun i meget begrænset omfang rammer boligejere og SMV’er. 
Carsten påpegede at boligejerne via el regningen betalte ind til ordningen, men får 
meget lidt tilbage. Han stillede også spørgsmålet om kommunerne, via strategisk 
energiplanlægning, skulle spille en større rolle, og om man ved at ændre på ordningen 
kan fremme vækst perspektivet. Knud pegede på at det kunne være en ide at tillægge 
de bløde værdier som uddannelse mv. værdi, det har man haft gjort tidligere. Christian 
pegede på at byggesagsbehandleren tidligere havde spillet en større rolle ved fx i 
’70erne at være dem der håndterede tilskud til energibesparende foranstaltninger.

Der var i udvalget enighed om: 
 At energiselskabernes indsats over for boligejerne var meget lille 
 At energisparemidlerne bør kanaliseres tilbage til dem der betaler
 At hvis kommunerne skal have en større rolle så skal det ske i tværkommunale 

sekretariater
 At hvis kommunerne skal have en større rolle så skal den finansieres, der var 

dog ikke noget klart billede af at udvalget entydigt mente at det var 
kommunerne der skulle have denne rådgivningsopgave.

 At der bør være en kobling til strategisk energiplanlægning og til de fælles 
kommunale selskaber

 

2.2   Fremme af kommunal ejendomsadministration
MDR-2013-00052 KSL

Beslutning
Udvalget diskuterede at en række eksempler viser at der kan spares mange penge på 
en bedre kommunal ejendomsdrift. Der viste sig et tydeligt billede af en meget bred 
spredning i overblikket over de kommunale bygninger i udvalget. Morten Hallgren 
oplyste at faggruppen har igangsat en undersøgelse af organisering af den kommunale 
ejendomsdrift. Udvalget delte erfaringer omkring forskellige modeller. Der var 
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enighed om at det var et svært område pga af kommunale sektorinteresser, men også 
at energibesparelser har en stor jobskabende effekt. Afslutningsvist blev det drøftet 
hvordan man skulle komme videre med sagen. Det blev konkluderet at der var behov 
for at drøfte området med de andre chefforeninger og at der i første omgang afholdes 
en konference til juni.     

2.3   Temadrøftelser i TKU i 2013
MDR-2013-00052 AKP

Beslutning
Oplægget til temadrøftelser blev fulgt     
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3    Behandlingssager

  

3.1   Energi- og forsyningspolitik
   

  

  

3.1.1   Ressourcestrategi forsinket 
MDR-2013-00052 ach

Beslutning
Anders orienterede om at ressoucestrategien er forsinket fordi man ikke kan blive 
enige om organiseringen af affaldsområdet. Udvalget gav udtryk for at de var meget 
tilfredse med KL’s tilgang.

3.2   Planlægning og naturbeskyttelse
   

  

  

3.2.1   Lovforslag vedr. anden plangeneration af Natura 2000-planerne
MDR-2013-00052 trr

Beslutning
Det blev på faggruppedagen aftalt at faggruppen skulle tage kontakt til ordførerne, 
hvilket faggruppen er i gang med



                                                                                                               SIDE  |  10

3.3   Miljøpolitik
   

  

  

3.3.1   Nye regler om PCB-screening ved byggearbejder
MDR-2013-00052 ach

Beslutning
Udvalget tiltrådte anden dot i indstillingen, mens der ikke var noget entydigt billede af 
en kommunale holdning til tilsyns og handlepligt ved fund af PCB.

3.3.2   Kampagne for øget lokal politisk fokus på miljøtilsynet
MDR-2013-00052 btt/mcn

Beslutning
Maria orienterede om, at sekretariatet havde været i dialog med miljøstyrelsen og 
tilkendegivet, at KL ikke støtter op om ar styrelsen tager direkte kontakt til 
kommunalpolitikerne i denne sag. 

3.3.3   Konsekvenser af ugyldige vandplaner 
MDR-2013-00052 npj

Beslutning
Eske orienterede om status i sagen.
Kristian spurgte om der var andre der i forbindelse med vådområde projekterne havde 
været ude for at de ændrede på antal timer pr ÅV.
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3.4   Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik
   

  

  

3.5   Vej- og trafikpolitik
   

  

  

3.6   Øvrige sager
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4    Orienteringssager

  

4.1   Energi- og forsyningspolitik
   

  

  

4.1.1   Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne
MDR-2013-00052 BRH

Beslutning
Birthe orienterede om afholdelse af det første møde i Partnerskabet for omstilling af 
energi i kommunerne.

4.1.2   Etablering af solceller på kommunale bygninger
MDR-2013-00052 BRH

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning

4.2   Planlægning og naturbeskyttelse
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4.2.1   Arbejdet for ny vindmølleaftale
MDR-2013-00052 CRO

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning

4.2.2   Høringssvar om klimatilpasning
MDR-2013-00052 npj

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning

4.3   Miljøpolitik
   

  

  

4.3.1   Rigsrevisionens undersøgelse af kommunernes 
krudsoverensstemmelseskontrol
MDR-2013-00052 ksl

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning

4.3.2   KL’s høringssvar på udkast til ændring af jordforureningsloven
MDR-2013-00052 btt

Beslutning
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Sagen blev taget til efterretning

4.4   Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik
   

  

  

4.4.1   Ændring af byggeloven om servicemål
MDR-2013-00052 KSL

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning

4.5   Vej-, trafik- og transportpolitik
   

  

  

4.5.1   Effektivisering af befordringsområdet
MDR-2013-00052 nsv

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning
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4.5.2   Analyse vedr. færgeinvesteringer
MDR-2013-00052 CRO

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning

4.6   Øvrige sager
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5    Eventuelt

Torben spurgte til KTC rolle i relation til debatoplægget om fremtidens kommunestyre. Eske 
tilkendegav at det var et debatoplæg og at KTC’s bidrag til debatten var meget velkomne.
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6    Lukkede sager

  

6.1   Styring og koordinering af Natura 2000 Life-projekter
MDR-2013-00052 trr

Beslutning
Indstilling blev fulgt



2.1 Temadrøftelse om ressourcestrategi og 
affaldsforbrænding



Den 20. marts 2013



Sags ID: SAG-2013-02664

Dok.ID: 1674796

ACH@kl.dk

Direkte 3370 3411

Mobil 2446 2305

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

Telefon 3370 3370

www.kl.dk
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NOTAT

Artikel nr. 1. fra KL om affald til teknik og 
miljø

Affaldssektorens modernisering giver udfordringer

Af kontorchef Eske Groes og konsulent Anders Christiansen, Kontoret 
for teknik og miljø i KL

Debatten om hvordan affaldsområdet i Danmark skal organiseres 
fremadrettet afventer i skrivende stund stadig Regeringen 
ressourcestrategi for affaldshåndtering. Den forventes bl.a. at indeholde 
øgede krav til genanvendelse af affald og forslag til en liberalisering af 
forbrænding af affald. 

KL’s linje i den fortsatte debat herom er, at den videre indsats skal gå på 
to ben. Det ene ben er en fortsat indsats for at øge genanvendelsen af 
vores affald. Det andet ben er et styret forløb, hvorigennem man i en 
tilpasset takt og med sektoren i hånden kan få tilpasset kapaciteten til 
forbrænding af affald. 

Hvilken rolle skal kommunerne spille fremadrettet?
Selv om vi ikke har set ressourcestrategien endnu har Regeringen med 
udspillet: Danmark i Vækst - plan for vand, bio & miljøløsninger 
lanceret en ny italesættelse om modernisering af affaldssektoren under 
overskriften ” En konkurrencedygtig og innovativ affaldssektor – fra 
affald til ressource”.  Regeringen ønsker at gennemføre en modernisering 
af affaldssektoren, som skal bidrage til en mere effektiv allokering og 
behandling af affaldet, for at opnå den bedste og billigste behandling og 
den mest hensigtsmæssige udnyttelse af forbrændingskapaciteten. 
Moderniseringen skal bidrage til at skabe bedre rum og incitament til 
udvikling af konkurrencedygtige og omkostningseffektive 
ressourceløsninger og nye jobs inden for genanvendelse, herunder 
adskillelse af affaldsbehandlingen fra myndighedsansvaret i 
kommunerne. 



2

 
Strategien nævner også, at der med ressourcestrategien også vil være 
fokus på at oprette et partnerskab mellem kommuner, virksomheder, 
affaldsbehandlere, designere m.fl., som kan bidrage til at udvikle enkle 
og lettilgængelige affaldssystemer. Der står også, at der vil være fokus på 
indsamlingsordninger i kommunerne. Der er de seneste udmeldinger vi 
har. 

Det er således noget uklart hvilken rolle kommunerne skal spille 
fremadrettet på affaldsområdet. På den ene side kan det indikere store 
begrænsninger i at styre affaldsstrømmene, på den anden side give 
kommunerne nye roller og muligheder. Kommunernes helt konkrete og 
praktiske muligheder for at hjælpe med genanvendelsen i den nye situation 
er helt afgørende for hvilken form for modernisering vi kommer til at se. 

Den danske affaldsmodel og vores måde hvorpå vi har organiseret 
affaldshåndteringen har opnået ganske fine resultater sammenlignet med 
resten af EU. Dermed ikke sagt at vi ikke kan blive bedre, for det kan vi 
selvfølgelig – spørgsmålet er hvordan vi så skal gøre det bedre? 

Nogle har den opfattelse at affaldshåndtering bør være en offentlig 
infrastruktur opgave andre, at den opgave som kommunerne har haft 
siden midt firserne med anvisningsret til erhvervsaffald og pligt til at 
skaffe behandlingskapacitet skal konkurrenceudsættes, da hvile i sig selv 
er lig med ineffektivitet og ikke giver tilstrækkeligt med penge til 
statskassen. Miljøstyrelsen har lavet rapporter, der viser et 
effektiviseringspotentiale i forbrændingssektoren på 8–10 %. I 2010 
foreslår en tværministeriel arbejdsgruppe at realisere et 
effektiviseringspotentiale på 350-420 mio. kr. pr. år ved at liberalisere 
forbrændingssektoren. KL er ikke enige i størrelsen af disse potentialer.
   
Hvis vi ser på vores affaldssystem kan det fremhæves, at det er 
sammenlignet med andre lande er billigt, vi har generelt godt styr på 
affaldsstrømmene. I Danmark genanvender vi en stor del af de cirka 15 
millioner tons affald vi registrerer, vi har ekspertise i og tradition for at 
forbrænde en stor del af vores affald af og omsætte det til energi – især i 
et samspil med el - og fjernvarmeproduktion, mens kun en lille del (ca. 5 
%) deponeres. Til sammenligning havner i gennemsnit ca. 40 % af EU’s 
affaldsmængder på lossepladsen. Det er Miljøministeren og 
Miljøstyrelsen udstikker de overordnede rammer for affaldet mens det er 
kommunerne bestemmer, hvordan affaldssystemerne tæt på borgerne 
indrettes. Der kan således siges meget godt om den måde, vi har 
håndteret og organiseret affaldsområdet på i Danmark. Og derfor skal vi 
tænke os godt om, når man nu gerne vil modernisere affaldssektoren. Det 
handler om at dosere den rigtige medicin mere end bare at stække vores 
forbrændingsanlæg. 

Hvad mener KL?
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KL bakker op om øget genanvendelse, hvis det giver mening. Altså hvis 
det miljøøkonomisk er fordelagtigt.

Kommunerne bidrager gerne til en målsætning om øget genanvendelse. 
Hvis det skal lykkes effektivt, så kræver det, at kommunerne får en høj 
grad af metodefrihed, og at kommunerne får de nødvendige virkemidler 
til at implementere det. Der er derfor behov for at klargøre kommunernes 
helt konkrete og praktiske muligheder for at hjælpe med genanvendelsen 
i den nye situation. 

Klima- og energiministeren har igangsat en række analyser – som 
opfølgning på energiforliget. En af analyserne går på, hvordan vi 
forsyner os med fjernvarme fremover, når vi udfaser de fossile 
brændsler. Synspunktet fra KL er: lad os afvente analysens konklusioner, 
inden vi træffer meget vidtrækkende beslutninger omkring forbrænding 
af affald, der trods alt står for 20 pct. af vores fjernvarme. (Analysen 
forventes færdig til sommer).

Tilpasning af forbrændingskapacitet skal ske gennem en styret og trinvis 
omstilling, hvor kommunerne har hånden på roret. Kommunerne skal 
kunne stå i spidsen for en omlægning af affaldsforbrændingssektoren, der 
kan foregå i et tempo og en form, der på en gang støtter op om mere 
genanvendelse men også forhindrer, at varmeregningerne for forbrugerne 
pludselig stiger voldsomt, og der mistes store samfundsmæssige værdier.  

KL har peget på forhold, der i liberaliseringsperspektivet har betydning 
for vores forbrændingsanlægs konkurrenceevne i forhold til anlæg i 
udlandet. Det er især følgende fire forhold:

 Udbudsreglerne, som for tiden er til forhandling i EU
 Varmeprisreglerne, da salg af varme står for halvdelen af et 

anlægs indtægter
 Affaldsafgiften, da Danmark nu er det eneste land i EU, der har en 

afgift på forbrænding af affald
 Reglerne for et anlægs prissætning af affald, da et anlæg i dag kun 

må tage den samme pris for alt affald og dermed ikke via en 
marginalpris kan konkurrere om ekstra affald.

Disse fire regelsæt må indrettes, så danske anlæg er konkurrencedygtige i 
forhold til udlandet. 

Desuden må der etableres en ordning, som sikrer en hensigtsmæssig og 
økonomisk forsvarlig afvikling af urentable forbrændingsanlæg, altså de 
anlæg der ikke kan klare sig under en ny regulering. Vi foreslår en 
ordning, hvor man finansierer dette internt i branchen. Det er en løsning, 
der er kendt fra elbranchen.
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Som det fremgår af ovenstående tegner der sig betydelige udfordringer 
omkring modernisering med mere genanvendelse, effektivisering, 
adskillelse af myndighed og drift, kapacitetstilpasning af 
forbrændingsanlæg, og det at betragte affald som en ressource. 



2.1 Temadrøftelse om ressourcestrategi og 
affaldsforbrænding



Den 20. marts 2013



Sags ID: SAG-2013-02664

Dok.ID: 1674801

ACH@kl.dk

Direkte 3370 3411

Mobil 2446 2305

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

Telefon 3370 3370

www.kl.dk

Side 1/6

NOTAT

Artikel nr. 2 om affald til teknik og miljø

Ambitioner om mere genanvendelse kræver omtanke og samarbejde

Af konsulent Anders Christiansen, Kontoret for teknik og miljø i KL

Det er globale problemstillinger som pres på klodens natur, miljø, og klima, stigende 
fødevare-, energi og råvarerpriser, øget forbrug og efterspørgsel efter ressourcer, 
forsyningssikkerhed etc. der er med til at sætte fokus på, hvordan vi kan genanvende 
mere af vores affald som ressourcer. Det er godt med ambitioner om mere genanvendelse i 
Danmark, men det kræver omtanke og samarbejde, hvis det skal gøres endnu bedre end 
i dag.

Ser vi på udviklingen fra 1994 til 2009 er affaldsmængderne de seneste 15 år 
steget med 2,8 mio. tons, hvilket svarer til en samlet stigning på 25%. 
Borgernes affaldsmængder er i perioden steget med 33%, mens der er 
markante stigninger med 104% fra byggeri og anlæg og 209% fra 
servicesektoren, mens affaldsmængden fra industrien er faldet med 36%.

Formålet med regeringens kommende ressourcestrategi er omstilling til 
grøn økonomi og at den skal understøtte udviklingen af miljøteknologi og 
skabe partnerskaber på tværs af sektorerne, og også gerne nogle flere jobs 
og eksportmuligheder.

Den øgede genanvendelse skal have fokus på de mest kritiske og 
omkostningstunge ressourcer og kvaliteten i genanvendelsen skal sikres, 
med en øget indsats over for de farlige og sundhedsskadelige stoffer i 
affaldet. Sådan lyder nogle af de foreløbige meldinger om indholdet i 
strategien om affald og ressourcer.

Hovedpointen i denne artikel er at en indsats for mere genanvendelse skal 
give mening miljømæssigt, økonomisk og samfundsmæssigt. Som nævnt i 
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artiklen: ”Affaldssektorens modernisering giver udfordringer” andet steds i dette 
blad, er der behov for at klargøre kommunernes helt konkrete og praktiske 
muligheder for at hjælpe med genanvendelsen fremadrettet i en ny 
organiseret og moderniseret sektor. Sådan ser verden ud med de 
kommunale briller.

Det er fint at sætte fut i det grønne tog, men det kræver, at der er nogle 
skinner, toget kan kører på, og at der ikke er for mange overskæringer, hvor 
toget bremses. Derfor er det afgørende at se på, hvordan vi fremadrettet 
organiserer os, herunder muligheden for at styre affalds- og 
ressourcestrømmene med fokus på hvordan, der skabes sammenhæng i 
værdikæderne og dermed en holdbar finansiering. 

Det kan ske på mange måder. Noget affald har værdi, mens andet er meget 
giftigt og omkostningstungt at skille sig af med. Hvis vi ikke tænker os om 
kan der være risiko for store samfundsmæssige fejlinvesteringer og negative 
miljømæssige konsekvenser. Der er behov for klare rammevilkår, der giver 
de rette muligheder for innovation og samarbejde mellem det offentlige og 
det private – men sådan er verden ikke indrettet endnu.

På hvilke områder skal genanvendelse blive bedre?
Det er relevant at stille spørgsmålet; hvor giver det mest mening at øge 
genanvendelsen for kommunerne? I det følgende gives nogle eksempler på, 
hvad vi forventer, at ressourcestrategien kommer til at sætte fokus på i 
forhold til genanvendelse. Det gælder bygge- og anlægsaffaldet og 
genanvendelsen af husholdningernes affald, hvor vi fortæller lidt om 
muligheder for øget og bedre genanvendelse. 

Mere kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
Et oplagt sted at sætte ind er omkring bygge- og anlægsaffald. I følge EU-
kommissionen står byggesektoren alene for 40–50 % af verdens 
ressourceforbrug, ligesom det store ressourceforbrug sektoren bidrager 
med, anses som en væsentlig negativ miljøpåvirkning.

I Danmark udgør affald fra byggeri og anlæg ca. 1/3 af den samlede 
affaldsmængde Miljøstyrelsen registrerer, svarende til ca. 5 mio. ton om 
året. Beton samt jord og sten udgør tilsammen over 50% af de opgjorte 
mængder, mens asfalt tegner sig for ca. 20% af de samlede mængder. Affald 
fra bygge- og anlægssektoren er kendetegnet ved meget høje 
genanvendelsesprocenter. En stor del af affaldet fra bygge- og 
anlægssektoren genanvendes af mobile knuseanlæg, der flyttes rundt i landet 
til forskellige opgaver. 
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Samtidig ved vi, at noget af dette affald indeholder en række miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer som fx pcb og bly for bare at nævne nogle, som i 
dag ikke udsorteres godt nok. Der er en stor udfordring i, at 
byggematerialer fra nedrivninger fremadrettet ikke må indeholde skadelige 
stoffer, men i stedet skal kunne genbruges fx til nye byggematerialer i stedet 
for at ende i et hul i jorden som fyld. Her vil bl.a. Miljøstyrelsens udredning 
om forekomsten af farlige stoffer i det danske bygge- og anlægsaffald 
hjælpe på vej. For det er mere end det beskidte dusin fra 
Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, vi som 
samfund er oppe imod. Omvendt er der også muligheder i at højne 
kvaliteten af genanvendelsen, herunder det direkte genbrug af fx mursten, 
tegl og mange andre materialer.

I forhold til fx PCB, har der over en længere årrække været stor usikkerhed 
om, hvordan vi i Danmark kan håndtere denne udfordring, idet viden på 
området har været præget af nogen usikkerhed om, hvordan udfordringen 
skal håndteres. Vi har fået en handlingsplan med en række initiativer, men 
ikke en afklaring på hvordan opgaven kan finansieres.

Bygge- og anlægsaffald vil være et væsentligt indsatsområde i den 
kommende strategi. Miljøstyrelsen har på KL´s affaldsnetvæksmøde 18. 
marts 2013 redegjort for de kommende initiativer, herunder, at 
målsætningerne på området er under revision.

Meldingerne fra Miljøstyrelsen går på, at der kommer mere fokus på 
kvaliteten af anvendelse og sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtet 
spredning af forurenende stoffer i miljøet. Vi kan forvente, at der bliver 
fastsat behandlingskrav for anvendelse af gips. Der arbejdes med LCA og 
samfundsøkonomisk vurdering af anvendelse af gamle mursten, og 
tilsvarende om der er behov for LCA og samfundsøkonomisk vurdering af 
anvendelse af tagpap. Dertil kommer en særskilt udredning af forekomsten 
af ozonlagsnedbrydende stoffer i fjernvarmerør. Der vil også blive arbejdet 
med nye regler om anvendelse af asfalt, optimering af indberetning og 
anvendelse af data om forekomst og håndtering af bygge- og anlægsaffaldet, 
samt med selektiv nedrivning af visse bygninger og anlæg. 

Særligt sidstnævnte er interessant, hvis vi forstår at udnytte mulighederne i 
de mange tomme bygninger, der står rundt om i landet – de kan ses som 
ressourcer, der kan genanvendes langt bedre end vi gør i dag. I Danmark 
står der er mere end 10.000 tomme private boliger, 25-30 mio. kvadratmeter 
landbrugsejendomme, der potentielt kan rives ned sammen med et ukendt 
antal boligkvadratmeter i den almene boligsektor, samt ubenyttede og 
tomme bygninger i staten og kommunerne. Bygningerne står 
funktionstomme mange steder, primært som følge af at befolkningen 
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vandrer fra yderområderne mod de store byer. Der er selvfølgelig mange 
barrierer, men der er også nogle muligheder.

Hvis nogle af disse bygninger kan rives ned på den rigtige måde, vil man på 
en gang øge kvaliteten og opnå mere egentlig genanvendelse, samtidig med 
at de farlige stoffer bliver fjernet. Det er en del af baggrunden for, at 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøstyrelsen og KL er gået 
sammen for at udvikle en businesscase for grøn nedrivning i 
landdistrikterne. Formålet er at vise de fordele, der er ved at lave en 
miljøvenlig og ressourcegenererende nedbrydning af tomme bygninger, 
samtidig med at det understøtter grøn omstilling og fokus på at skabe lokale 
jobs. Projektet igangsættes i skrivende stund og forventes færdigt i løbet af 
2013. 

Øget genanvendelse af affald fra husholdninger
Går vi til borgernes daglige affald kommer indsatsen for mere 
genanvendelse til at handle om de ordninger kommunerne stiller til 
rådighed for borgerne. Både kvalitativt og kvantitativt, er der en anselig 
mængde af materialer i husholdningernes affald, der udgør knap 25% af de 
samlede affaldsmængder i følge affaldsstatistikken. Med de seneste tal 
svarer det til, at hver dansker i 2009 producerede 624 kg affald. Heraf 
stammede 301 kg fra dagrenovationen, 112 kg var haveaffald og 109 kg var 
storskrald. 

De overordnede sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi 2009-2012 for 
behandlingen af affald er opfyldt for husholdningernes affald, mens det ikke 
er tilfældet for industriens og servicesektorens affald. 

Den andel af affaldet fra husholdninger vi sendte til forbrænding i 2009 
udgør den største andel nemlig 54 %. Haveaffald (grene, blade, græs m.v.) 
tegner sig for 18 % af affaldet fra husholdningerne, mens jern og metal med 
9% er den tredjestørste fraktion af affaldet fra borgerne
 
Det er altså disse mængder af affald og behandlingen af det, som 
ressourcestrategien gerne vil flytte rundt på. I perioden 2015- 2020 
forventer Miljøstyrelsen en øget udsortering af den dagrenovation, der i dag 
går til forbrænding. På landsplan forventes det at ca. 325.000 tons affald vil 
kunne gå til genanvendelse frem for forbrænding i 2020 ifølge 
affaldsstatikkens fremskrivninger. Her spiller kommunerne planlægning en 
central rolle.

Vi står over for et paradigmeskift hvor vi er ved at omstille vores opfattelse 
af affald. Det er ikke uden grund, at det tidligere Amagerforbrænding har 
skiftet navn til ARC – Amager Ressourcecenter. De vil gerne signalere, at 
de er en affalds- og energivirksomhed, som arbejder med at udnytte de 



5

ressourcer, der er i affald, fremfor nogen der blot forbrænder eller 
bortskaffer affaldet.

Ser vi på de traditionelle fraktioner: papir/pap, metal, plast, glas og organisk 
affald, vil en bedre udnyttelse af ressourcerne i dette affald kræve en 
anderledes og bedre sortering end vi har i dag. – det kan ske enten ved 
kilden eller på centrale sorteringsanlæg. Der er flere muligheder og mange 
kommuner har igangsat en affaldsplanlægning hvor der netop er fokus på 
en øget udsortering, mens andre satser på centrale løsninger af 
pladsmæssige hensyn. 

Spørgsmålet er hvad der skal til for at sikre en reel og fornuftig udnyttelse 
af potentialet for øget genanvendelse hos husholdningerne. Det skal jo give 
mening – der er ingen idé i at borgerne fx skal betale for at man udsorterer 
en masse plast, hvis det ikke kan opnå en kvalitet, så det kan afsættes og 
indgå i nye produkter, hvis hovedparten blot sendes til forbrænding efter 
endt sortering og en lang køretur.  

De genanvendelige materialer i dagrenovationen
Undersøgelser af genanvendelige materialer i dagrenovationen er 
gennemført i flere kommuner. En husstand genererer i gennemsnit 10-12 kg 
affald om ugen. Splitter man et stort antal skraldeposer ad, viser erfaringen, 
at affaldet gennemsnitligt består af over 50% organisk affald, mens der er 
mere ca. 15% potentielt genanvendelige materialer i form af papir, pap, 
plastemballage, glasemballage og metal. Derudover er der over 25% andet 
brændbart, en smule farligt affald, en smule småt elskrot og lidt ikke 
brændbart.

Der er store forskelle mellem kommunerne med hensyn til sammensætning 
af boligmasse og demografi og derfor også på hvordan 
indsamlingssystemerne er skruet sammen, hvilket også afspejler sig i 
fordelingen af affaldsmængderne fra husholdningerne. Tilsvarende er der 
store forskelle på borgenes affaldsmæssige adfærd. En undersøgelse i Greve 
kommune viser fx at 60% af mængden af genanvendeligt papir i 
dagrenovationen er afleveret af 13% af borgerne i undersøgelsen og 
tilsvarende at 24% af husstandende smed 91% af glasset i dagrenovationen. 

I en sammenlignede undersøgelse mellem Greve, Odsherred, Kalundborg 
og Holbæk viser at Holbæk kommune med et indsamlingssystem med 
særskilt papirbeholder og vægtafregning af bio- og restaffald har mindre 
mængder af genanvendelige materialer i dagrenovationen i forhold til 
landsgennemsnittet.  Dette indikerer, at systemet har en positiv afsmittende 
effekt på den generelle sortering til genanvendelse.
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Genbrugsstationerne viser vejen til mere genanvendelse 
Genbrugsstationerne i fx Aarhus og København, Frederiksberg, Hvidovre, 
Tårnby og Dragør og mange andre kommuner kan fremvise meget fine 
genanvendelsesprocenter, hvor mere end 80% af det affald der tilgår 
genbrugsstationerne genanvendes.  

Det er jo på den ene side fantastisk flotte resultater, mens der på den anden 
side stadig er et uudnyttet potentiale i de resterende 20% der ikke 
genanvendes. Det er her en interessant pointe, at mere sortering i rene 
fraktioner til genanvendelse giver lavere behandlingsomkostninger, da 
afgifterne til staten spares. 

Genbrugsstationerne er et af de steder i kommunens hvor der er den største 
borgerkontakt. Danmarks største fælleskommunale affaldsselskab 
Vestforbrænding har fx 4 mio. årlige besøg på de 24 genbrugsstationer de 
driver for medlemskommunerne. 

Pladserne giver en unik mulighed for at komme i dialog med borgerne: Det 
kan handle om service, om at udvikle og indrette stationerne til mere 
genanvendelse. Fx er det vigtigt hvor forskellige containere står – 
containeren til småt brændbart skal ikke være det første borgeren møder, 
hvis mere affald skal udsorteres til genanvendelse. Her er skiltning, 
navigation, vejledning og kommunikation med brugerne væsentlige 
elementer. 

Genbrugsstationerne i kommunerne er ikke ens og det skal de heller ikke 
være. Dækningsgraden er forskellig: Nogle kommuner har 6 stationer til 
20.000 borgere, mens andre har 1 til 40.000 borgere. Men lokal innovation 
giver lokale løsninger. Det er de lokale politikerne, pladsmedarbejderne, 
brugerne, kommuner og selskaber, der skal være med til at finde de 
løsninger der fungerer bedst og som lokalt kan være med til at øge 
genanvendelsen.  

Kilder: 
1. European Commission JRC, 2006, Environmental Impact of Products (EIPRO) - Analysis 

of the environmental impacts related to the final consumption by the EU-25, EUR 22284 
EN, Spain, European Commission)

2. Miljøstylsens affaldsstatistk 2009 
3. Greve Solrød Forsyning
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Evaluering af reformen vedr. natur og miljø 

 

Kære Ida 

 

Udvalget om evaluering af kommunalreformen har 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 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 i det 

følgende vil give sin vurdering af forslagene og deres konsekvenser. KL 

savner desuden fortsat en analyse af de statslige rammevilkår for kommu-

nernes indsats. 

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. Det er der 

gode grunde til.  

 

Lokal synergi  

De 200 tværkommunale Natura 2000-handleplanerne er vedtaget til tiden 

ultimo 2012. Store dele af den kommunale vandplanindsats er igangsat på 

trods af de ugyldige statslige vandplaner. Der er indgået aftale om opdate-

ring og håndhævelse af de beskyttede naturtyper. Der er et godt flow i be-

handling af husdyrgodkendelser. 
 

Miljøminister Ida Auken 
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Dertil kommer: 

 Reformens grundtanke om én indgang til det offentlige for borgere 

og erhverv – også for det åbne land 

 Synergien og effektiviteten i opgavevaretagelsen af vand- og natur-

planer, de beskyttede naturtyper og husdyrgodkendelser 

 Hensyn til lokalkendskab og nærhed til borgerne, der betyder, at op-

gaverne fortsat bør være kommunernes ansvar. 

 

Mål- og rammestyringen bør sikres 

For vand- og naturplanerne påpeger udvalget, at koordinationen mellem 

stat og kommuner i næste planperiode skal tage afsæt i en mål- og ramme-

styring, jf. aftale mellem regeringen og KL. I den forbindelse vil KL påpege, 

at det netop fremsatte lovforslag om naturplanerne ikke er i tråd med dette. 

KL afventer ligeledes, at mål- og rammestyringen udmøntes for vandpla-

nerne. 

 

De udfordringer, som for et par år siden var på husdyrområdet er generelt 

nu løst. De statslige vejledninger er nu udarbejdet, og der er skabt en prak-

sis for BAT. Det indebærer, at kommunerne nu i langt højere grad har de 

rammer og redskaber, der skal til for at løse deres opgaver. Der er dog sta-

dig udfordringer med det statslige IT-system, som sagsbehandlingen sker i. 

Forhåbentlig løses det med husdyraftale 3, der for nylig er aftalt mellem 

regeringen og KL. 

IED-virksomheder 

Med kommunalreformen blev opgaverne med miljøgodkendelser og tilsyn 

med en række virksomhedstyper delt mellem staten og kommunerne. Det 

gælder også de såkaldte i-mærkede virksomheder, der behandles efter sup-

plerende miljøkrav pga. EU´s IE-direktiv. 

 

Udvalget har konstateret, at der er relativt få i-virksomheder i Danmark – 

og at der er en delt myndighedskompetence ml. staten og kommunerne på 

affaldsdeponeringsanlæg, der også er i-virksomheder. På den baggrund har 

udvalget foreslået tre modeller på virksomhedsområdet: 

1. Tilsyn og godkendelse af i‐mærkede virksomheder samles i staten  

2. Godkendelse af deponeringsanlæg flyttes til staten (og tilsyn forbl i-

ver hos staten)  

3. Tilsyn med deponeringsanlæg flyttes til kommunerne (og godkendel-

se forbliver hos kommunerne). 

  

Én faglig kompetent myndighed 

KL kan ikke anbefale nogen af modellerne, men vil i stedet fremhæve den 

nuværende opgavefordeling. Den tager udgangspunkt i reformens to bæ-
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rende principper: Én indgang til myndigheden samt kompetente kommuner. 

Forslag 1 og 2 strider mod begge dele. 

 

Det er for en virksomhed meget vigtigt, at der er et tæt samspil mellem mil-

jøreguleringen og den fysiske planlægning. Miljøreguleringen er afhængig af, 

at kommuneplanlægningen understøtter den rigtige placering af virksomhe-

derne, så reguleringen ikke bliver mere omfattende end nødvendigt.  

 

Planlægningen er afhængig af en løbende dialog med miljømyndigheden for 

at sikre de miljømæssige rette placeringer af erhvervsområderne. Dertil 

kommer, at kommunerne også er myndighed for tildeling af spildevandstil-

ladelser til det lokale spildevandsanlæg og tilsynsmyndighed ift. affald. 

 

En række virksomhedstyper skal endvidere have udarbejdet en beredskabs-

plan. Dette sker i tæt dialog mellem den kommunale godkendelsesmyndig-

hed og det kommunale beredskab. Disse virksomheder er komplicerede. Jo 

tættere dialog, der kan være mellem de myndigheder, der er hovedbidrags-

ydere til den samlede regulering af virksomhederne, jo mere effektivt og 

sikkert er det for virksomhederne. 

 

Tilsvarende gælder for virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald, 

som bl.a. reguleres via kommunale regulativer og andre affaldsordninger, 

hvor kommunen er myndighed, og for virksomhedens byggetilladelser, som 

kræver stor koordinering mellem den kommunale byggemyndighed og mil-

jømyndighed.  

 

Overordnet gælder, at jo flere myndigheder og forskellige administrative in-

stanser, der skal sagsbehandle en virksomhed, jo mere koordinering kræver det. 

Dette er ikke effektiv sagsbehandling for den enkelte virksomhed eller sam-

fundet som helhed.  

 

Samarbejde og netværk 

Som følge af kommunalreformen i 2007 er de enkelte kommunale miljøfor-

valtninger blevet større, og generelt står kommunerne i dag stærkt mht. miljø-

faglige og planlægningsmæssige kompetencer. Enkelte små kommuner får støt-

te af større kommuner gennem forpligtende samarbejder. Derudover findes 

yderligere tværkommunale samarbejder.  

 

Mht. IED-virksomheder udgør regelsættet forbundet hermed ingen udfordring 

for kommunerne - det er i dag velkendt stof. Udfordringen kan bestå i konkret 

branchekendskab, når der fx kun er en enkelt af en bestemt type virksomhed i 

hele Danmark. Denne udfordring vil være mindst lige så stor for en statslig 

instans.  
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I kommunerne vil der ofte være lignende, men mindre virksomheder, som 

kommunen i forvejen har branchekendskab til, og hvor denne viden kan bru-

ges på de miljømæssigt tungere IED-virksomheder. Denne mulighed og bag-

grundserfaring har man ikke hos en statslig instans.  

 

Flere og flere kommuner har etableret partnerskaber og netværkssamarbejder 

med de væsentlige virksomheder i kommunen for at fremme en grøn omstil-

ling. I den forbindelse spiller IED-virksomhederne en vigtig rolle. Såfremt dis-

se virksomheder skal miljøbehandles af en anden myndighed, vil netværkssam-

arbejderne blive svækket. 

Råstoffer 

Efter kommunalreformen varetager regionerne kortlægning og udpegning af 

råstofgrave- og interesseområder, mens kommunerne behandler ansøgnin-

ger og fører tilsyn med indvinding og efterbehandling.  

 

Det er der gode grunde til. Beslutningen fra 2007 om, at flytte råstoflovens 

tilladelses- og tilsynsdel til kommunerne følger kommunalreformens hoved-

sigte: At indgangen til det offentlige for virksomheder og borgere skulle 

være kommunerne. 

 

Udvalget foreslår én af to modeller på råstofområdet:  

1. Uændret opgavefordeling 

2. Flytning af tilladelsesdelen fra kommunerne til regionerne. 

KL anbefaler uændret opgavefordeling. 

 

Tilladelser skal tage flersidige hensyn 

I dag administrerer kommunerne langt hovedparten af de lovområder, der 

er involveret i behandlingen af en råstofansøgning. Det drejer sig om: 

 Naturbeskyttelseslovens bestemmelser ift. beskyttelse af naturtyper, 

fortidsminder, Natura 2000 og bilag 4-arter 

 Vandforsyningslovens beskyttelsesbestemmelser for grundvand og 

tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejl   

 Miljøbeskyttelseslovens i forhold til nedsivning af skyllevand og be-

stemmelserne vedr. miljøpåvirkninger U(støv, støj og vibrationer) 

 Vandløbsloven ift. evt. bortledning af vand 

 Vejlovgivning i forhold til vejadgang og afstandskrav til vej m.m. 

 Planloven særligt ift. VVM-bekendtgørelsen inkl. VVM–screening 

og -redegørelser. 

 

Hvis en anden myndighed får tilladelsesopgaven, vil det alligevel være 

kommunen, der kommer til at stå med hovedparten af sagsbehandlingen. 

Ud fra en effektivitetsbetragtning bør det derfor fortsat være kommunerne, 

der varetager tilladelser og tilsyn. Dertil kommer det kommunale lokalkend-

skab, der gør tilsyn mere smidigt – ligesom der ved efterbehandling kan 
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skabes gode synergiløsninger bl.a. i forhold til en varig rekreativ og lokal 

benyttelse. 

 

Langsigtet og bæredygtig benyttelse og beskyttelse   

Udvalget påpeger, at der er en udfordring på råstofområdet i afvejning ml. 

benyttelse og beskyttelse. Dele af råstoferhvervet ønsker færre beskyttelses-

hensyn og vil derfor flytte råstoftilladelserne til regionerne, der ikke har det 

konkrete myndighedsansvar for natur og miljø og de andre myndighedsop-

gaver, der skal afvejes overfor tilladelserne. Danmarks Naturfredningsfor-

ening ønsker derimod råstofplanlægningen flyttet fra regioner til stat for at 

sikre beskyttelsesinteresserne. 

 

Efter KL´s opfattelse kan den klassiske interessemodsætning mellem benyt-

telse og beskyttelse ikke løses strukturelt. Den gode løsning er således hver-

ken at flytte kommunernes opgaver til regionerne eller regionernes opgaver 

til staten. Efter KL’s opfattelse vil hensynet til beskyttelsesinteresserne blive 

svækket, hvis ansvaret for gravetilladelserne fjernes fra den myndighed, der 

skal varetage hensynene til natur- og miljøbeskyttelse, vandforsyning og 

lokale planhensyn. 

 

I forlængelse af udvalgets anbefaling foreslår KL derfor, at den nuværende 

opgavefordeling bevares – og at der samtidigt tages forskellige tiltag, der 

udvikler synergien mellem benyttelse og beskyttelse. Det kan fx være rege l-

forenkling, der gør det enklere at forlænge råstoftilladelser eller forbedrede 

procesflow ml. regioner og kommuner. 

 

Endelig bør debatten perspektiveres med et langsigtet strategisk niveau. På 

sigt er den nuværende grusgravning i de danske landskaber ikke bæredygtig. 

En procentuel større del af fremtidens sand og grus vil derimod komme fra 

havbunden. Endelig bør genanvendelse spille en langt større rolle. Dén om-

stilling bør såvel det offentlige som råstofindustrien være mere optaget af 

end spørgsmålet om opgavefordeling. 

Regional udviklingsplan (RUP) 

De regionale udviklingsplaner blev ved reformen indført som en ny type 

planer, der skulle lægge rammer for udviklingen i regionerne.  

 

Udvalget påpeger, at det kan udfordres, hvorvidt den regionale udviklings-

plan i tilstrækkelig grad tænkes i sammenhæng med kommuneplanerne – 

ligesom ressourceforbruget til planerne kan overvejes i forholdt til deres 

gennemslagskraft. I forlængelse af dette har udvalget opstillet fire modeller:  
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1. Den regionale udviklingsplan bevares 

2. Den regionale udviklingsplan afskaffes 

3. Den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklings-

strategi samles i én strategi 

4. Den regionale udviklingsplan styrkes. 

 

Tværkommunal udvikling 

Det er KL’s vurdering, at den regionale udviklingsplan kun har begrænset 

betydning for den regionale strategiske udvikling af byer og landdistrikter, 

men de hidtidige regionale udviklingsplaner opfylder lovgivningens formelle 

rammer.  

 

De regionale strategiske initiativer, der har lokalpolitisk opbakning, opstår 

uden forankring i den regionale udviklingsplan. Fra kommunal side stiller vi 

derfor spørgsmålstegn ved behovet for den regionale udviklingsplan.  

 

Når flere regionale udviklingsplaner har fokuseret på tværkommunale pro-

blemstillinger som fx klimatilpasning, vil KL understrege, at det er andre 

fysiske afgrænsninger, her vandoplande og ikke regionsgrænser, der afgør 

den naturlige afgræsning af indsatsen. 

 

Der er ikke sammenhæng mellem de ressourcer, der bruges på at udarbejde 

den regionale udviklingsplan og den merværdi, den genererer. 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. Vi mener, 

det er væsentligt, at de parter, der udgør de regionale vækstfora kan fokuse-

re deres arbejde på at skabe vækst og erhvervsudvikling, og at det er vigtigt, 

at de oplever reel beslutningskompetence.  

 

En alternativ styrkelse af den regionale udviklingsplan vil desuden igen ind-

føre endnu et led i planlægningen. Erfaringen fra årene med den regionale 

udviklingsplan viser, at dette er unødvendigt. Regionale løsninger med lo-

kalpolitisk opbakning initieres på tværs af kommuner, og der er i den sam-

menhæng ikke behov for det regionale instrument. Det kommunale samar-

bejde tilrettelægges bl.a. gennem de fem regionale Kommunekontaktråd 

(KKR), hvor alle landets kommuner arbejder regionalt og tværkommunalt.  

 

Regionalt forslag om én strategi 

KL vil uddybende understrege, at det er meget problematisk, hvis der gen-

nemføres en model svarende til den tredje model, hvor den regionale udvik-

lingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi (RVUS) samles i en 

strategi, der godkendes af regionsrådet.  
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KL kan ikke støtte Danske Regioners oplæg til denne model. Der lægges op 

til at give regionerne flere beføjelser bl.a. inden for klima og energi, og der 

lægges op til, at kommunerne skal forpligtes til at beskrive, hvordan de 

kommunale strategier understøtter den samlede RVUS. Kommunerne skal 

desuden indgå i forpligtende partnerskaber med regionen om, hvordan 

kommunen vil opfylde målene. Heri ligger en ny over/under relation, der er 

helt uacceptabel. 

 

Det er en del af lov om erhvervsfremme, at regionerne ikke må have opera-

tørfunktioner. De kan derfor intet udmønte selv. De har ingen driftsansvar 

for de pågældende opgaver, og skal deres visioner udmøntes, skal det derfor 

gøres via kommunerne. Det skal kommunerne ikke forpligtes t il at betale 

for, og de skal heller ikke forpligtes ind i en vision, der alene er formuleret 

af regionen.  

 

Partnerskabsaftalerne sammenlignes af regionerne med sundhedsaftalerne. 

Men der er stor forskel, idet regionerne har et driftsansvar på sundhedsom-

rådet. Det har de ikke på de indsatser, der ligger i RVUS’en. Regionerne har 

ingen direkte virksomhedskontakt og ingen direkte kontakt til driften i den 

kommunale produktion.  

 

Den viden lægges der op til, at kommunerne bidrager med. En kombineret 

plan som foreslået af Danske Regioner kan kun være ensbetydende med 

ekstra bureaukrati, og nye udgifter for kommunerne.  

Den videre proces 

KL ser frem til den politiske dialog om de forslag, der indgår i evalueringen, 

og KL vil foreslå, at vi snarest afholder et politisk møde, hvor vi kan drøfte 

indholdet i de forskellige modeller, der er bragt i spil i evalueringen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Nielsen 

  

 

 



3.6.1 Bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark



Den 21. marts 2013



Sags ID: SAG-2013-02542

Dok.ID: 1674944

AKP@kl.dk

Direkte 3370 3241

Mobil 2215 8678

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

Telefon 3370 3370

www.kl.dk

Side 1/3

Initiativer i regeringens udspil om mobil- og 
bredbåndsdækning

I dette notat opsummeres initiativerne i regeringens udspil om mobil og 
bredbånd.

Hurtigt bredbånd til flere
Det som regeringen går ud med er hurtigt bredbånd til flere – ikke til alle. 

• Regeringen har en målsætning om 30 Mbit/s upload til alle i 
2020. Spørgsmålet er, om det er ambitiøst nok.

• Regeringen signalerer, at den har fokus på at stille 
dækningskrav i forbindelse med auktioner og indkøb, som 
kan fremme bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele 
Danmark. (Det skal her bemærkes, at første auktion først 
forventes i 2017, og at statens indtægter ved en auktion vil 
være omvendt proportional med øgede dækningskrav. Dertil 
kommer, at statens indtægter ved sidste auktion i 2012 
forventeligt allerede er disponerede)

• Regeringen vil have fokus på at frigøre yderligere frekvenser 
til trådløse bredbåndstjenester, ligesom der vil være fokus på 
at fortsætte med dækningskrav som i den nylige 800 MHz-
auktion

• Regeringen undersøger mulighederne for at koordinere 
anvendelse og etablering af IKT-infrastruktur

• Markedsføringen af bredbåndshastigheder skal svare til de 
oplevede hastigheder

• Regeringen vil udvide den eksisterende bredbåndsmåler med 
en funktionalitet, der bl.a. gør det muligt at registrere og vise 
forbrugernes målinger.

• Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et 
cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, der nærmere 
fastlægger hvordan og på hvilke vilkår, kommunerne kan 
stille dækningskrav til udbydere i forbindelse med indkøb, 
og dermed sikre bedre dækning til virksomheder og borgere. 

Set som et hele kunne denne del af pakken være mere ambitiøs. 
Målsætningen om 100/30 Mbit/s i 2020 er sat lavt og der tages 
ikke i tilstrækkelig grad fat om de problemer der er med 
bredbåndsdækning til alle.

Regeringen har valgt at afsætte 60 mio. kr. til Bornholm, og åbner 
dermed et lille vindue i forhold til, at de frie markedskræfter ikke 
nødvendigvis er tilstrækkelige til at komme ud i alle dele af landet. 
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Der er ikke andre dele af landet, hvor der er afsat særlige midler til 
at hjælpe..

Visse landdistriktskommuner, blandt andet Ringkøbing-Skjern 
Kommune mener, at pakken kan gives et langt større indhold, hvis 
kommunernes muligheder og vilkår for at stille dækningskrav gøres 
fleksible og giver mulighed for økonomisk medfinansiering. En 
medfinansiering som kan gennemføres med en automatisk 
låneadgang. En sådan låneadgang kan fx aftales mellem Regeringen 
og KL som led i den årlige økonomiaftale. Det er KLs sekretariats 
umiddelbare vurdering, at denne mulighed vil åbne for, at 
leverandørerne kan ”presse” kommunerne til at give tilskud også til 
områder, hvor der faktisk er et kommercielt grundlag for at levere 
dækning.

Ballerup Kommune mener ikke, at deres udtalte problemer med 
bredbåndsdækning bliver løst med regeringens udspil. Problemet 
med manglende bredbåndsdækning er på ingen måde alene et 
landdistriktsproblem, og tælles således også større bredbåndshuller 
i en forstandskommune som Ballerup.

Bedre mobildækning
• Regeringen vil gøre op med urimelige lejepriser for grunde til 

mobilmaster og gøre det nemmere at opsætte antenner i 
landområder og ved kysterne. En af de regler, der ændres er, at 
antenner sat op i eksisterende master ikke længere skal have 
landzonetilladelse. Ved en hurtig rundspørge i kommunerne i 
marts 2013 synes kommunerne allerede at administrere sådan. 
Regeringen vil give hjemmel til, at kommunerne fremover kan 
leje grund ud til mobilmater uden beregning eller til en pris, der 
afspejler det spinkle kundegrundlag i tyndbefolkede områder. 
KLs sekretariat vurderer, at dette initiativ vil åbne for stort pres 
fra teleindustribranchen idet de dermed også i områder, hvor 
der er markedsmæssig dækning, vil kunne presse kommunerne 
til stille jord og bygninger gratis til rådighed. Derudover vil det 
også sætte kommunalfuldmagten under mere generel pres. 
Kommunalfuldmagten sikrer, at kommunerne ikke finansierer 
noget, der ligger uden for eget formål.

• Regeringen vil sætte fokus på, at mobildækning tænkes ind i 
større bygge- og anlægsarbejder, og at der opbygges systematisk 
viden om virkningen af byggematerialer på mobildækning i 
bygninger.

• Regeringen anbefaler mobilselskaber at give deres kunder 
mulighed for at opnå bedre indendørs dækning gennem 
markedsføring af femtoceller til private husstande og 
minibasestationer til erhvervslivet. Femtoceller kræver en 
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bredbåndsforbindelse ind i en bygning – og med en sådan 
etableret kan mobiler i huset virke som var de på de mobile net

• Regeringen anbefaler, at der i offentlige udbud stilles krav om 
dækning ved indkøb af telefoniydelser.

• Regeringen vil arbejde for, at der indføres en fælles EU-
mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber. Erhvervs- 
og Vækstministeriet vil iværksætte en undersøgelse af 
mobiltelefoners modtageegenskaber, der offentliggøres inden 
udgangen af 2013. Det undersøges om der kan udvikles en app, 
der kan indsamle oplysninger om oplevet dækning.

• Regeringen vil fokusere på, at det skal være gennemsigtigt for 
forbrugerne, hvilke ydelser de får leveret. For eksempel vil 
regeringen arbejde for en europæisk mærkningsordning for 
mobiltelefoners antennekvalitet og en mere detaljeret 
opgørelsesmetode for bredbåndskortlægningen, så der gives 
bedre viden om bredbåndsdækningen lokalt.

Der er i dette afsnit ingen yderligere krav til teleudbyderne i form 
af en hensigt om at indføre øgede dækningskrav. 
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