
Mission 

KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL v aretager kommunernes f ælles interesser 

og er kommunernes samlede f orhandlingsorganisat ion, 

v idenscenter og f orum f or f ælles initiativ er og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv  på opgav eløsningen, 

indf ly delse og resultater på kommunernes v egne, til gav n 

f or borgerne og samf undet. 
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Direktør for miljø og teknik Niels Carsten Blume, Albertslund kommune 

 
KL 
Afdelingschef Erling Friis Poulsen 
Kontorchef Eske Groes 
Chefkonsulent Anni Kær Pedersen 
Chefkonsulent Troels Garde Rasmussen 
Konsulent Kristoffer Slottved 
Konsulent Anders Christiansen 
Konsulent Camilla Rosenhagen 

 
Afbud 
Teknisk direktør Pernille Andersen, Københavns Kommune 
Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune 
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat og meddelser 

MDR-2013-00053 akp 

 

Indstilling 

Referatet indstilles til godkendelse 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt.  

 

Eske orienterede om følgende: 

 

Information fra FOT-sekretariatet 

På FKG bestyrelsesmødet den 12. marts 2013 blev det besluttet at gøre 

brug af mulighed for indkrævning af beløb til FKG-aktiviteter på 0,10 kr. 

pr. indbygger. TKU har i august 2010 fundet modellen acceptabel. Belø-

bet opkræves sammen med FOTdanmarks kontingent og administreres 

sammen med de midler, der er overført fra FKG til FOTdanmark til se-

kretariatsbistand og anvendes primært til vedligeholdelse af den fysiske 

datamodel, sekundært til andre FKG-projekter efter beslutning i besty-

relsen. 

 

Vejbidrag 

Sagen søges løst i to dele – i forhold til det fremadrettede og i forhold til 

det bagudrettede. 

 

Det bagudrettede: 

Muligheden for at samle et antal kommune med henblik på at rejse en 

principsag undersøges i øjeblikket. Forsyningssekretariatet har en status, 

hvor sekretariatets afgørelser i jurdisk forstand svarer til Natur- og Mil-

jøklagenævnet meget bindende afgørelser. 

 

Det fremadrettede 

I forhold til det fremadrettede opereres med en model, hvor bereg-

ningsmodellen gøres enkel, og hvor beregningen fastlægges som et fast 

beløb*vejareal, der afledes til kloak. 

 

I forhandlingerne anerkender KL ikke, at beregningen skal tage ud-

gangspunkt i det provenu, som staten regner sig frem til i forhold til for-

syningssekretariatets afgørelser for den bagudliggende periode. 
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Forhandlingssituationen tegner til et muligt kompromis, som i et vist 

omfang vil betyde omfordeling mellem kommunerne – for nogle kom-

muner har i dag beregnet sig til et vejbidrag på 3 % andre 8 %. 

 

Udvalget tilkendegav følgende: 

• Køge Kommune er interesseret i at få prøvet Forsyningssekretariatets 

afgørelse ved en eventuel principretssag. 

• Den kommende model bør tage højde for den udstrakte grad af sepa-

rat kloakering, der på ingen måde belaster det almindelige spilde-

vandsanlæg. 

• Modellen bør tage højde for LAR-løsninger. Det bør være sådan, at 

såfremt, der laves LAR-løsninger, så skal det udgå af vejarealet. 

• For fx separatkloakerede sommerhusområder bør der ikke skulle be-

tale vejbidrag 

• Kommunerne ønsker sig ikke statens model for beregning af vejbi-

drag på statslige veje. Staten afregner i forhold til det matrikulerede 

vejareal.  

• Det bør være sådan, at det kan betale sig at lave separat spildevands-

løsninger – så omkostningerne hertil minimum står mål med de be-

sparelser, som kan opnås via nedsat vejbidrag. 

 

 

. 
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2. Temadrøftelser 

 

 

2.1. Temadrøftelse om ressourcestrategi og affaldsforbrænding 

SAG-2013-01843 ach 

 

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 om-

rådet fra den ene dag til den anden.  

 

 

Beslutning 

 

KL har holdt møde med Miljøministeriets departement om affaldsstrate-

gien for at få klarhed over, hvor der fortsat er mulighed for påvirkning 

og dermed hvad der politisk fortsat er til diskussion. Ligger fx det fulde 

liberaliseringsscenarie fast. Kan en model være, at der laves anlægsstop, 

hvor de enkelte anlæg kører indtil fuld afskrivning. Dermed kan kom-

munerne gå i udbud, når de har et behov svarende til en gradvis liberali-

sering. 

 

Der nedsættes nu en statslig embedsmandsgruppe, der skal file modellen 

på plads. Miljøministeriet går fortsat efter en fuld liberaliseringsmodel.  

 

Miljøministeriet har ikke tilstrækkelig fokus på varmesiden. Klima- ener-

gi- og bygningsministeriet er forsøgt inddraget. Forbrugerne vil reagere 

pga stigende varmepriser, og spørgsmålet om affaldsanlæggenes fjern-

varme hænger også sammen med overvejelser om forsyningssikkerhed.  

 

KL har ikke fået svar på, hvordan kommunerne skal hjælpe med at 

fremme genanvendelse i en fuld liberaliseret model, men ministeriet fo-

restiller sig, at kommunerne kan stille krav om, at der skal kildesorteres i 

højere grad, og at der stilles udbudskrav om genanvendelse. 
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Det er øjensynligt Finansministeriet, der i jagten på effektiviseringer og 

Danmarks Naturfredningsforening, der har en urørlig holdning til at af-

fald ikke må brændes, der presser på at for at komme af med affaldsfor-

brændingsanlæg. 

 

Udvalget fandt, at den usikre situation gør, at det er tvingende nødven-

digt, at der sker udskydelse af færdiggørelse af de kommunale affaldspla-

ner. 

 

Udvalget fandt videre, at den danske genanvendelse i forvejen er høj og 

udtrykte bekymring om at ødelægge et velfungerende genanvendelsessy-

stem. KL bør gå meget aktivt ind i sagen. Kommunekemi blev nævnt 

som en sag, der kunne drages paralleller til. Der var opbakning til at ar-

bejde for en model, der lægger op til et anlægsstop. 

 

Udvalget henviste til, at affaldsforbrændingsanlæg i 1990erne er opført 

efter statens forudsætningsskrivelse. Det virker som om, at staten glem-

mer deres egen rolle i administration af hele affaldsforbrændingen, når 

både miljøministeren og affaldsbranchen henviser til, at kommunerne 

ligger som de har redt. 

 

Carsten fandt hele sagen noget eksperimenterende – der er rigtigt meget 

udokumentet om genanvendelse, der går ud over det vi genbruger i dag.. 

Han anbefalede en model, hvor man fokuserer på indledningsvist at sam-

le supplerende erfaringer i forhold til genbrug af de fraktioner, der ikke 

allerede genanvendes. 

 

Udvalget fandt også, at kommunerne må forholde sig til, at der er nogle 

kunder, der er utilfredse, og at der er nogle affaldsselskaber, der måske 

ikke i tilstrækkelig grad har set deres rolle som ressourcehåndteringssel-

skaber, og således gå foran med en offensiv dagorden, hvor  affaldspoli-

tik og energipolitik ses som forbundne kar  

. 

KL ser de nye anlæg på Amager og i Roskilde som erstatningskapacitet. 

 

2.2. Temadrøftelse af strukturanalyse af redningsberedskabet 

SAG-2013-02698 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen, herunder særligt med fokus på 

mulige modeller for kommunale samarbejder. 

 

Beslutning 
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Anders og Eske oplyste, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, som 

opfølgning på beredskabsforliget, hvor der forventes fundet en besparel-

se på 300-400 mio. kr.  

 

KL udpeger til udvalget én fra sekretariatet og to med kommunal erfa-

ring. De kommunale repræsentanter bliver formand for FKB – og én re-

præsentant for de store byer – og gerne fra en stor by i Jylland. 

 

Der vil blive nedsat en følgegruppe, som kan bistå med input mv. FKB-

repræsentanten bliver en periode placeret i udvalgets sekretariat. Ud-

valgsarbejdet forventes færdigt i marts 2014 

 

Carsten henviste til et arbejde udført af Horten, hvor en række kommu-

ner i Storkøbenhavn har betalt for en analyse af muligheder for mellem-

kommunale samarbejder på beredskabsområdet. Hvad er man pålagt 

som kommune, og hvad kan ikke afgives? Analysen viser, at der er store 

muligheder for at organisere mellemkommunale samarbejde, og vi kan 

måske blive inspireret af den valgte svenske model.  Carstens umiddelba-

re vurdering er, at det er et område, der kan spares ressourcer på ved at 

gå den mellemkommunale samarbejdsmodels vej. – Samtidig må det 

konstateres, at kommunerne igennem en årrække har reduceret på bered-

skabsområdet, hvorfor vi bliver nødt til at adressere, at vi er sårbare. 

Søren Johnsen fra Brøndby er kontaktperson for Vestegnens kommuner. 

Carsten sender rapporten til KL i en mere generel form.  

 

Carsten nævnte videre, at der med de 200 brande, der har været i Al-

bertslund kommune i år, på ingen måde kan accepteres ringere respons-

tider i forhold til konkrete indsatser. Der er et massivt problem med et 

for ringe beredskab. Blandt andet fordi beredskabsindsatsen hænger 

sammen med en række andre kommunale opgaver og indsatser er der 

gode grunde til at fastholde forankring af beredskabet i kommunerne. I 

Albertslund Kommune fokuseres på de socialpædagogiske indsatser.  

 

Udvalget fandt, at der er en grund til, at beredskabet er dyrere i Alberts-

lund end i Holstebro – der er forskel i risiko. Beredskabet er dyrere ved 

høje bygninger, men også dyrere, når der er langt imellem bygningerne i 

landdistrikterne. Der er også gode grunde til at fastholde forankring af 

beredskabet i kommunerne 

 

Man kunne forestille sig en fælles beredskabsorganisation med stærk fo-

kus på risikoledelse og risikostyring, og at arbejdet i forhold til bygge-

sagsbehandling sker i en sky. Han nævnte videre, at det er blevet mere 
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vanskeligt at vurdere risiko mv. i forbindelse med nutidens komplicerede 

byggerier. Objektivt set trænger kommunernes kompetencer på bered-

skabsområdet til et brush-up. 

 

Anni nævnte, at DI mener, at netop brand-sagsbehandlingen i en bygge-

sag er uens fra kommunen til kommune, og at kompetenceniveauet er 

for svingende i forhold til de efterhånden komplicerede (og dyre) alarm-

systemer.  

 

Carsten fandt behov for, at der nedsættes fælles arbejdsgrupper med del-

tagelse af stat/Beredskabsstyrelsen, og som analyserer muligheder for en 

omorganisering.  

 

Det blev foreslået, at kommunerne evt. i samarbejde med KKR laver no-

get mere aktivt i fx beredskabskredse eller i subregioner for at drøfte 

fremtidens beredskab, og hvor der også søges adresseret det problem, 

som rejses af DI mfl. i forhold til kompetenceløft og ensartethed i for-

hold til brand.. 

 

Udvalget fokuserede på, at et evt. provenu ved omlægning, skal tilfalde 

kommunerne, og foreslog, at der evt. kan skrives noget herom ind i 

ØA14. 

 

Afslutningsvist blev det nævnt, at KL skal være opmærksom på, at be-

redskabsområdet undertiden ligger uden for det tekniske område, idet 

det kan være en kommunaldirektør – eller anden forvaltnings- eller om-

rådechef, der har området under sig. 

 

 

. 

  

2.3. Temadrøftelser 2013 

SAG-2013-01040 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU kommer med input til listen over planlagte tema-

drøftelser. 

 

 

Beslutning 

 

Følgende forslag til temadrøftelser eller forelæggelsessager blev givet: 
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• Temadrøftelse eller forelæggelsessag om emner i ØK14 

• Temadrøftelse om Natur- og Landbrugskommissionen i juni 

• Temadrøftelse – evt. i slutningen af året. Hvordan får vi et mere smi-

digt plansystem– Forenklinger og oprydninger  

• 2. generations vandplanerne, som en forelæggelsessag eller evt. tema-

drøftelse. 
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3. Behandlingssager 

 

 

3.2.1. Evaluering af kommunalreformen vedr. natur og miljø 

SAG-2013-02271 trr 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at sagens strategiske perspektiver drøftes.  

 

Det indstilles videre, at KTC´s faggrupper afklarer med KL´s sekretaria-

tet, hvilken initiativer faggrupperne kan og vil tage for at fremme offen-

sive kommunale synspunkter.  

 

 

Beslutning 

 

Der var opbakning til de initiativer, der er iværksat, og tilfredshed med 

resultatet af evalueringen, idet det blev noteret, at der ikke er skrevet no-

get om jordforurening. KLs sekretariat fandt, at det vigtigste lige nu var 

at holde fast på uændret opgaveportefølge til kommunerne, set i lyset af 

den bekymring, som evalueringen havde medført indledningsvist. Vurde-

ringen var, at der ville være en risiko ved fra KLs side at forsøge at hente 

opgaver hos Regionerne eller i staten her i slutspurten.Der fokuseres al-

ternativt på, at fastholde uændret opgaver til kommunerne.  

 

Det blev nævnt, at DI ikke har ønsker om, at tilsyn og godkendelse af i-

mærkede virksomheder skal flyttes, da disse virksomheder reguleres af 

kommunerne på andre områder. Hvis opgaven flyttes vil det betyde, at 

de i-mærkede virksomheder skal reguleres af to myndigheder, og det øn-

skes ikke.  

 

Udvalget fandt, at det er vigtigt at vælge de rigtige sager at forfølge stra-

tegisk. Der blev nævnt 2 emner der fra Christiansborg er intens interesse 

for – og hvor KTC ikke har vitale interesser – fx i forhold til miljøkvali-

tetsloven og de ændringer der er på vej her samt verserende diskussioner 

om Natura2000. Det er vigtigt, at der er positiv dialog, men at sådanne 

sager ikke gøres til kardinalpunkter i KTC og KLs kontakter til Folketin-

get. 
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3.2.2. Status på pilotprojekt ”Fuldt digitale lokalplaner” 

SAG-2013-01230 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget giver input til den videre proces, herunder sær-

ligt 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. 

 

Beslutning 

 

Der er tale om afrapportering fra et pilotprojekt, hvor fokus har været at 

lave en datamodel for lokalplaner.  

 

Udvalget fandt, at det generelt er god ide at digitalisere lokalplaner og gi-

ve mulighed for hurtigt at slå op i disse. Brugervenligheden skal være det 

bærende, og der skal i datamodellen være plads til at håndtere mellem-

planer, skilteplaner og andre atypiske plantyper. Borgeren skal i forbin-

delse med opslag gives en rummelig information i form af kort mv. Digi-

talisering må ikke medføre ensretning af lokalplanen, men alligevel blev 

der peget på, nødvendigheden af, at der gennemføres en vis form for 

standardisering. 

 

Der blev efterspurgt en nærmere analyse af, hvilke dele af lokalplanerne, 

som der i Naturstyrelsens optik skal være obligatorisk, men dette er ikke 

fastlagt endnu. 

 

Det blev ikke anbefalet at arbejde videre med fælleskommunale løsnin-

ger, der skal kunne håndtere lokalplanprocessen i kommunerne. Når da-

tamodellen for indrapportering i Plan.dk er på plads, så må de private ak-

tører, der allerede arbejder hermed og har systemer til disse kommunale 

processer, tilrette deres produkter, så de kan kommunikere med plan.dks 

datamodel. 

 

Udvalget udtrykte en vis skepsis i forhold til, at kunne opnå kommunale 

gevinster ved, at plan.dk får sin egen datamodel, og at 31.500 eksisteren-

de lokalplaner digitaliseres.  

 

      

3.6.1. Bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark 

SAG-2013-02542 akp  
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Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget kommenterer regeringens ud-

spil, 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 de-

le af Danmark, hvor der er særlige problemer, svarende til det bud-

skab, der allerede er sendt fra KL i forbindelse med regeringens lan-

cering af initiativet 

at KL anmoder om et møde med Erhvervs- og Vækstministeren, hvor 

regeringens udspil drøftes. 

 

Beslutning 

Punktet blev ikke nået. Der blev dog givet den ene bemærkning, at ma-

ster ikke automatisk kan sættes op i et erhvervsområder, hvilket der må-

ske skal ses på muligheder for at åbne op for. 

 

  

3.6.2. Udvikling af grønt offentligt privat partnerskab 

SAG-2012-01846 KSL 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget kommer med forslag til konkrete projekter, 

som kan videreudvikles frem mod et egentligt udbud. 

 

Beslutning 

 

Miljøstyrelsen ønsker konkrete eksempler på grøn omstilling med delta-

gelse af private hhv. offentlige aktører, og hvor der kan skabes fyrtårs-

projekter. 

 

Carsten foreslog, at opgaven med at finde de konkrete eksempler lægges 

i KTCs faggruppe om klima, energi- og ressourcer, hvilket udvalget tak-

kede ja til. 

 

      

3.10.1. Status på Biogasaftalen mellem KL og miljøministeren 

SAG-2013-02718 CRO 



Teknikerkontaktudvalget  | 12-04-2013 

 SIDE  |  14 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

 

  

3.10.2. Ny portal for vindplanlægning 

SAG-2013-00608 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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4. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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5. Lukkede sager 

 

 

 

 


