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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 14. 
juni 2013 

SAG-2013-00813 akp 

 

Baggrund 

Her skrives baggrunden 

 

Indstilling 

Referatet af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 14. juni 2014 indstilles 

til godkendelse. 

 

Sagsfremstilling 

Her skrives Sagsfremstillingen 
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2. Temadrøftelser 

 

 

2.1. Temadrøftelser 2013 

SAG-2013-00813 KLE 

 

Baggrund 

Udvalget har bedt om ved hvert møde at få præsenteret oversigten over 

temamøderne for de kommende møder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget overvejer, om der er supplerende ønsker til 

temadrøftelser. 

 

Sagsfremstilling 

For resten af 2013 er der planlagt følgende temadrøftelser:  

 

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. ok-

tober 2013. Et fokus kunne være Asset Management.  

 Reform af VVM-regler og relation til spildevand og jordforure-

ning. 

 

Fredag, den 12. december 2013 

 Fremtidens smidige plansystem. Under denne temadrøftelse sæt-

tes der fokus på, hvordan kommunerne kan påvirke plansystemet, 

så det i højere grad understøtter kommunale behov herunder 

smidighed og hurtighed. Følger op på temadrøftelsen om samme 

emne i august 2013. 

 

 

2.2. Temadrøftelse af planer 

SAG-2013-05146 CRO 
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Baggrund 

Udvalget har ønsket en diskussion af udfordringerne på planområdet, 

med henblik på i løbet af efteråret, at kunne give input og ønsker til 

overvejelser om grundlæggende ændringer af Planloven og evt. tilhøren-

de love på miljø- og naturområdet. 

 

Indstilling 

Det foreslås, at drøftelsen især berører områderne nedenfor, og sam-

menhængen mellem disse: 

 Overvejelser vedr. revision af Planloven, kort oplæg ved Eske 

Groes 

 Sammenhæng mellem lokalplaner og byplanvedtæg-

ter/byggesagsbehandling 

 Øgede muligheder for planer for midlertidig anvendelse 

 Forslag til finansiering af byudvikling/ byomdannelse 

 

Sagsfremstilling 

Efteråret 2013 byder på mange nye planer, både kommuneplaner og Ud-

kast til Landsplanredegørelse. Samtidig inviterer Naturstyrelsen i forske l-

lige regi til drøftelse af perspektiver ved forskellige typer ændringer af 

Planloven, særligt på virksomhedsområdet, men efterspørger også ideer 

og behov mere bredt. Bl.a. er udvalgte kommuner indbudt til drøftelse 

den 3. september 2014. 

 

Drøftelsen i TKU er en lejlighed til at komme lidt bredere rundt om em-

net, også ud fra et strategisk perspektiv. – Hvor er der særligt behov for 

indsatser fra kommunerne/ budskaber til staten?  

 

Formand for Danske Planchefer Karina Kisum Jensen deltager i mødet 

og drøftelsen af dette punkt. 

 

KL har deltaget i Tænketanken om Bæredygtig Byudvikling, som er 

kommet med en række anbefalinger, som fremgår nedenfor i helt kort 

form: 

• Byomdannelse i stedet for byspredning 

• Find finansiering 

• Brug de lokale ressourcer 

• Kortlæg og anvend dynamikken i forstaden 

• Tilpas bystrukturen 

• Styrk bæredygtig mobilitet 

• Fasthold og udbyg attraktiviteten i forstaden 

• Påvirk adfærd 
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• Forny planlægningen 

• Afmonter administrative og lovgivningsmæssige forhindringer,  

 

Med henblik på at: 

 Skabe gode, sunde rammer for befolkningen 

 Skabe gode rammer for vækst og beskæftigelse  

 Bidrage til at mindske og effektivisere ressourceforbruget 

 Bidrage til at forebygge klimaforandringer samt mindske effek-

terne heraf 

 Bidrage til at forbedre miljøet 

 

./.  Der er vedlagt følgende bilag som baggrund for diskussionen: 

1. Notat om bæredygtig byudvikling 

2. Artikel af Niels Østergaard om sammenhæng mellem lokalplaner 

og byplanvedtægter. 

 

 

2.3. Landdistriktsprogram 2014-2020 

SAG-2013-03094 trr 

 

Baggrund 

Med landdistriktsprogrammet (LDP) for 2014-2020 skal der for første 

gang planlægges en dansk LDP-udmøntning på et tidspunkt, hvor kom-

munerne har erfaringer med ansvaret for det åbne land. Den nationale 

implementering er forsinket og forventes nu at gælde fra 2015. KL´s be-

styrelse har vedtaget at basere den fortsatte politikudvikling på de be-

skrevne pejlemærker, justeringsforslag og synergimuligheder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan KL´s pejlemærker kan ud-

møntes i konkrete ønsker til det nye landdistriktsprogram. 

 

Sagsfremstilling 

Det kommunale ansvar for landdistriktsområdet omfatter – alene inden-

for teknik- og miljøområdet - planlægning af det åbne land, erhvervsud-

vikling, bosætning, myndighedsopgaver i relation til natur og landbrug, 

implementering af vand- og naturplanerne, klimatilpasning, landdi-

striktspolitik, friluftsliv, turisme m.m.  

 

Dertil kommer, at mange andre klassiske velfærdsydelser har en tæt rela-

tion til det åbne land og landdistriktsudviklingen. De nationalpolitiske 

prioriteringer af LDP 2014-2020 har derfor væsentlig indvirkning på 

kommunerne.  
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National status 

Landdistriktsprogrammet har i perioden 2007-2013 et budget på ca. 6 

milliarder kroner, der er blevet fordelt til fire hovedområder:  

• Akse 1: Styrkelse af konkurrencekraften i fødevaresektoren  

• Akse 2: Forbedring af miljø og natur  

• Akse 3: Øget beskæftigelse og bedre levevilkår i landdistrikterne  

• Akse 4: LEADER, i dansk kontekst Lokale Aktionsgrupper (LAG-

er). 

 

I forlængelse af sit regeringsgrundlag har regeringen i maj 2012 udmeldt, 

at den fremadrettet planlægger at overføre 10 % fra den direkte land-

brugsstøtte til LDP´s akse 2, der bl.a. finansierer den kommunale im-

plementering af vand- og naturplanerne. Det svarer til 700 mio. kr. om 

året. Det nye LDP 2014-2020 kan dermed potentielt udgøre ca. 11 mia. 

kr. for perioden under ét. 

 

KL´s pejlemærker 

KL har efterfølgende på politisk niveau understøttet regeringens udmel-

ding og påpeget, at: 

• En mere funktionsbestemt støtte, der understøtter synergien mellem 

grøn omstilling og velfærdsydelser, er særdeles positiv 

• Det i en tid med begrænsede midler er vigtigt at bruge de offentlige 

midler målrettet og til tiltag, der understøtter det, som vi i forvejen 

som land er forpligtet til 

• Det derfor er glædeligt, at regeringen overvejer at målrette flere mid-

ler til implementering af vand- og naturplanerne 

• Midlerne dog også bør komme i spil til anden naturbeskyttelse, kl i-

matilpasning, teknologiudvikling og flersidig støtte til landdistrikts-

udvikling 

• Klimatilpasning bør være et nyt LDP-element, så LDP også kan an-

vendes til at tilpasse vandløb og kompensere for temporære over-

svømmelse på planlagte arealer 

• Når de fleste midler vil blive udbetalt til landmændene, har samfun-

det en pligt til at øremærke en del af midlerne til det, der bedst 

fremmer udvikling og vækst for samfundet. 

 

Justeringsbehov  

Den kommunale vand- og naturindsats finansieres primært over LDP. 

Der er behov for markante ændringer af LDP, hvis implementeringen 

skal lykkes. KL foreslår derfor, at der indføres nye muligheder:  

• Engangskompensation som alternativ til 20-årigt tilskud – for våd-

områder og hydrologiprojekter 
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• 20-årige tilskud til varig tinglyst græsning og høslet – i stedet for 5-

årig tilskud, hvis fornyelse ellers skal faciliteres 

• Flere funktionsbestemte og differentierede støtteordninger, så kom-

munernes målopfyldelse bliver mulig 

• Større målrettethed, fx specifikke fosforvådområder i stedet for gene-

relle randzoner 

• Mulighed for simple tilvalgsmuligheder i nogle støtteordninger, hvor 

kommunerne får en central rolle i den lokale udmøntning og facilite-

ring. 

 

Synergien bør sikres  

I KL´s bidrag til Natur- og Landbrugskommissionen i september 2012 

blev det påpeget, at regeringens bebudede større prioritering af natur og 

miljø i landdistriktsprogrammet bør ske i synergi med:  

• Vandplanerne: KL foreslår flere målrettede vandløbsrestaureringspro-

jekter og vådområder, der kan opfylde samme formål som randzoner 

– og både være mere omkostningseffektive og samtidigt sikre varig 

natur  

• Drikkevandsbeskyttelse: KL foreslår udvidede beskyttelseszoner om 

vandboringer. Finansiering kan fx ske over pesticidafgiften (forurene-

ren betaler-princippet) eller LDP  

• Klimatilpasning: KL foreslår, at LDP kan anvendes til at skabe synergi-

er på klimatilpasningsområdet.  

• Levevilkår: KL foreslår, at de eksisterende LDP-tilskud målrettes til 

synergi med naturområdet.  

 

 

 

2.4. Temadrøftelse om indførsel af timebaserede byggesagsgebyrer 

SAG-2013-03266 KSL 

 

Baggrund 

Regeringen annoncerede i sin konkurrenceevnepakke i foråret 2013, at 

man ville indføre timebetaling for byggesagsgebyrer. Det blev fulgt op 

med en lovændring 30. maj 2013, der pr. 1.1.2015 pålægger kommunerne 

at beregne byggesagsgebyrerne på baggrund af medgået tid.  

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget giver forslag til kommunernes input til den 

kommende bekendtgørelse om fastsættelse af byggesagsgebyrer fra og 

med 2015. 

 

Sagsfremstilling 
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Loven fastlægger, at alle byggesagsgebyrer fra og med 2015 skal beregnes 

efter timepris og medgået tid, dog med undtagelse af småhusbyggeri, 

som enten kan fastsættes som et fast gebyr, eller på baggrund af timepris 

som øvrigt byggeri. Som følge af loven kan der pr. 1.1.2015 kun være én 

gebyrmodel. 

 

Der er på nuværende tidspunkt kun få kommuner som har erfaring med 

opkrævning af byggesagsgebyrer baseret på tidsforbrug. Der er derfor 

behov for at få klarlagt, hvilke udfordringer kommunerne kommer til at 

stå overfor, når loven skal implementeres. 

 

Loven om timebetaling for byggesagsbehandling blev fremsat med meget 

kort varsel i slutningen af april 2013. KL afgav med input fra KTCs byg-

gelovsfaggruppe vedlagte faglige og økonomiske høringssvar, som mini-

steren i har behandlet i svar til folketingets klima-, energi- og bygnings-

udvalg i forbindelse med lovbehandlingen. 

 

Det har været kendetegnende for hele processen, at beslutningen om at 

indføre timebetaling blev truffet bag lukkede døre i forbindelse med ud-

arbejdelsen af regeringens vækstplan. Der har derfor ikke været reel mu-

lighed for at påvirke udformningen af lovteksten, hvilket blot understre-

ger vigtigheden af at påvirke udmøntningen af reglerne i bekendtgørelse 

og vejledningsmateriale. 

 

Energistyrelsen sigter mod, at loven skal udmøntes i en bekendtgørelse, 

der skal træde i kraft til nytår – Styrelsen har oplyst, at man forventer at 

udsende i høring medio oktober. KL har tilbudt, at KL og KTC medvir-

ker til at sikre kvaliteten af bekendtgørelsen og styrelsen har umiddelbart 

været meget positivt indstillede overfor kommunernes medvirken også i 

denne fase. Der kan derfor forventes en ret koncentreret proces i sep-

tember og oktober. 

 

Formand for KTCs faggruppe for Byggeloven Michael Kjær-Jensen, del-

tager i drøftelse af dette punkt. 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Ændring af brugen af energisparemidlerne 

SAG-2013-02735 KSL 

 

Baggrund 

Brugen af energiselskabernes energisparemidler sker i dag ved en kryds-

subsidiering fra små og mellemstore virksomheder (SMV)og boliger til 

energibesparende tiltag i større virksomheder, da det i dag er her investe-

ringerne bedst kan betale sig. 

 

Med de strategiske udviklingsmuligheder, der ligger i at få udbredt ener-

gibesparelser til SMV og boliger, kan der argumenteres politisk for en 

ændring af den måde energisparemidlerne fordeles. Dette ud fra den 

grundlæggende præmis, at der kan ses at være et behov for en mere lang-

sigtet opbygning af en markedskapacitet med såvel udbud som efter-

spørgsel for energibesparelser i SMV og boliger, som vil kunne forberede 

den dag, hvor de lavthængende frugter i de store virksomheder er blevet 

høstet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget giver kommentarer til, at KL arbejder for, at 

energisparemidlerne kan benyttes til at skabe et marked for energibespa-

relser hos SMV og boliger. Det indstilles videre, at udvalget kommente-

rer, at kommunerne tænkes at skulle spille en central rolle i denne sam-

menhæng. 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet har med en række parter, herunder KTC, HOFOR, en ræk-

ke kommuner og Dansk Energi drøftet mulighederne for en ændring af 

den måde energiselskabernes energisparemidler fordeles på.  

 

Dansk Energi er grundlæggende tilfredse med den måde midlerne bruges 

på i dag, og er derfor ikke villige til at lave en opdeling af midlerne i pul-

jer og andre tiltag, der går imod de mere markedsbaserede mekanismer, 

der er gældende i dag. 

 

Sekretariatet har desuden undersøgt en række modeller til fremme af 

energibesparende foranstaltninger i SMV og private boliger, hvor tanken 

er, at de skal operere inden for eller parallelt med det gældende system.  
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Overordnet set tager modellerne udgangspunkt i den grundlæggende 

præmis, at energisparemidlerne i sig selv ikke kan finansiere en investe-

ring i energibesparende tiltag, og at der derfor er behov for omfattende 

yderligere finansiering af det konkrete tiltag.  

 

Det er derfor nødvendigt at få aktiveret investeringsvilligheden hos byg-

ningsejerne, for at der i det hele taget kan opstå en mulighed for at gen-

nemføre investeringer i energibesparelser. Dette er nok især en udfor-

dring for så vidt angår. SMV og boligejere, som alt andet lige har mindre 

fokus på marginale optimeringer sammenlignet med store virksomheder. 

 

Bygningsejernes incitament til at igangsætte en investering er påvirket af 

allehånde faktorer, og her er muligheden for at få støtte til energi-

besparende tiltag kun ét element. Og den forholdsvis beskedne størrelse 

af det tilskud, der kan gives, betyder, at der er andre faktorer, der skal 

falde på plads for at et projekt startes op. 

 

De forskellige modeller for SMVere og boliger har vist sig at have nogle 

grundlæggende fællestræk, der påvirker graden af investering i energibe-

sparelser.  

1. Der skal arbejdes målrettet med incitamenter, der kan fremme 

investeringsvilligheden hos bygningsejerne 

2. Der skal sikres tilstrækkelig og tilgængelig information om mulig-

hederne for at få støtte og fordelene ved at energirenovere 

3. Der er behov for tiltag, der kan aktivere den udførende part i 

form af håndværkere, rådgivere, arkitekter o.l.  

 

Ad. 1: Den nominelle størrelse af det tilskud, som SMV og boligejere har 

udsigt til under den nuværende ordning, er ikke store nok til i sig selv at 

initiere en investering. Men i kombination med andre tiltag kan tilskud-

det være et vigtigt incitament 

Ad. 2: Når det kommer til fysiske investeringer i bygninger er SMV og 

boligejere amatører i ordets egentlige forstand. Der er derfor behov for 

målrettet information om de gældende muligheder for tilskud og anden 

bistand. 

Ad. 3: Det er oplagt, at det er den lokale håndværkerstand, som formid-

ler information om mulighederne; disse vil have en klar fordel i at få 

igangsat en investering, og de kan bruge viden om energibesparelser som 

et konkurrenceparameter i det almindelige salgsarbejde.  

 

I de modeller sekretariatet har undersøgt, har kommunen spillet en afgø-

rende rolle som facilitator af diverse tiltag. Der udestår dog en udfor-
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dring, hvis modellerne skal gå fra pilotprojekt til mere etablerede ordnin-

ger. Særligt finansieringen af kommunernes indsats i forbindelse med in-

formation, kommunikation, uddannelse mv. udestår på længere sigt.  
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

4.1. Drøftelse vedr. Smart City 

SAG-2013-05146 CRO 

 

Baggrund 

Der er fra KTC ønsket en drøftelse af status i kommunerne vedr. diverse 

aktiviteter under ”Smart City”-definitionen og endvidere en drøftelse af 

perspektiverne for et evt. nationalt initiativ med fokus på, hvordan 

kommunerne bedst muligt kan hjælpe hinanden med projekter og initia-

tiver på området. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 

 

Det indstilles, at TKU drøfter forslaget om at igangsætte et nationalt by-

initiativ på Smart-City området. 

 

 

Sagsfremstilling 

En række byer er gået i gang med projekter og initiativer under betegnel-

sen ”Smart City”. Der er tale om en række forskelligartede aktiviteter, 

som indebærer nye måder at bruge kommunens data, og nye former for 

elektroniske services til borgerne, ressourceoptimering osv. 

 

./. Forslaget fra Albertslund Kommune (vedlagt) præsenteres på Tekniker-

kontaktudvalgets møde af Niels Carsten Blume. KTC-faggruppen, som 

han er formand for, har indstillet oplægget til drøftelse i udvalget.  

 

Forslaget går i korthed ud på, at bl.a. organisationerne Gate 21 og Co-

penhagen Cleantech Cluster opstarter et nationalt Smart City initiativ, for 

at byerne ikke hver især skal ”opfinde den dybe tallerken”. KL’s rolle er 

ikke nærmere defineret, men kunne være som partner eller lign.  

 

Første skridt kunne være et udviklingsarbejde for at etablere et nationalt 

’Smart City initiativ’, med deltagelse af kommuner og forsyningsselskaber 

samt med støtte og deltagelse fra KL, regionerne og statslige sektorer 

som Energistyrelsen, Bygningsstyrelsen, mv. Desuden kunne relevante 

vidensinstitutioner og private virksomheder ligeledes tænkes at ville støt-

te op om projektet. 
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Af igangværende nationale initiativer kan nævnes, at Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter sammen med Århus Universitet i 2013 faciliterer 

et Smart City Netværk, hvor KL. og en række interesserede kommuner 

deltager. 

 

Seneste møde i Smart City Netværket var i Ålborg den 23. august 2013, 

hvor Ålborg præsenterer sine ideer under nedenstående overskrifter, og 

der blev vist et eksempel på, hvordan et overordnet koncept kan tænkes:  

• Smart & bæredygtig infrastruktur  

• Smart og bæredygtig teknologi 

• Smart og kompetent befolkning 

• Smart og bæredygtig byledelse 

• Åbne data 
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5. Behandlingssager - Miljøpolit ik 

 

 

5.1. Foreløbig position i ”Udvalg om behovet for vedligeholdelse af 
grundvands kortlægning efter 2015” 

SAG-2013-04289 npj 

 

Baggrund 

Som opfølgning på ”Evaluering af kommunalreformen marts 2013” i re-

lation til anbefalingerne om grundvandsbeskyttelse, har Naturstyrelsen 

inviteret til et udvalgsarbejde om behovet for vedligeholdelse af grund-

vandsdata efter 2015. Udvalgsarbejdet blev sat i gang umiddelbart før 

sommerferien. Styrelsen forventer at afslutte arbejdet inden udgangen af 

2013. KLs sekretariat deltager i udvalgsarbejdet. MIG-faggruppen har 

etableret et kommunalt bagland for drøftelserne i udvalget.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets drøftelse, idet KLs sekretariat foreløbige po-

sition er at arbejde for en løsning, der bedst dækker kommunernes be-

hov i forhold til den kommunale myndighedsopgave på grundvandsom-

rådet.. 

KL vil arbejde for, at afrapporteringen fokuserer på at få beskrevet kort-

lægnings- og opdateringsbehov for staten, for regionerne og for kom-

munerne, samt at komme med forslag til hvordan vedligeholdelse og ud-

vikling af kortlægningsopgaven efter 2015 kan tilrettelægges og koordi-

neres, så det bedst muligt understøtter kommunale myndighedsbehov.  

 

Sagsfremstilling 

Gebyrfinansieringen af den grundvandskortlægning, som staten pt. vare-

tager med bl.a. input fra kommunerne, udløber i 2015, hvor kortlæg-

ningsopgaven skal være løst. Kortlægningen er en færdiggørelse af den 

sårbarhedskortlægning, der blev påbegyndt af amterne omkring år 2000, 

og den fokuserer alene på nitrat. Hele OSD (områder med særlig drikke-

vandskvalitet) og alle kendte indvindingsoplande vil i 2015 være kortlagt 

på et basalt niveau. Kortlægningen er stærkt forsinket i forhold til den 

oprindelige plan. I forbindelse med kortlægningen er der dannet model-

ler, som kan genberegne indvindingsoplandene, når forholdene ændres. 

Kortlægningen er dokumenteret i rapporter og modeller (konceptuelle, 

geologiske og numeriske). 

 

Kortlægningen har kun få steder ført til en indsatsplan, der omsætter ba-

siskortlægning af grundvandsreservoirerne til kraftfuld beskyttelse. (Aal-
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borg er den bedst kendt undtagelse, hvor der gøres en stor indsats for 

grundvandsbeskyttelse over for nitrat). 

 

Kommunerne (og regionerne) har til at varetage deres myndighedsopga-

ve efter den endelige kortlægning og efter 2015 brug for: 

• At indvindingsoplande til vandværksboringer vedligeholdes.  

• At andre resultater fra kortlægningen opdateres med ny viden.  

• At sårbarhedskortlægningen udvides til at omfatte andre stoffer end 

nitrat. 

En række kommuner skønnes umiddelbart at have mulighed for at over-

tage og vedligeholde beregningsmodeller for indvindingsoplande for de 

fleste vandværker i egen kommune. Kommunerne har dog generelt ikke 

kompetence dertil enkeltvis, og indvindingsoplande for meget store ind-

vindere og for boringer nær kommunegrænsen kan kun ø-kommuner 

(Bornholm, Samsø, Morsø) vedligeholde alene. 

 

Naturstyrelsen har ikke evnet at løfte sårbarhedskortlægningen fagligt, 

idet de kun er nået til nitratsårbarhed. Styrelsens organisering af opgaven 

er samtidig stærkt kritisabel. Når staten har vanskeligt ved at løfte på de 

to elementer, så skal det nøje vurderes, om kommunerne vil kunne have 

interesse og organisationskraft til at løfte opgaven efter 2015. Dertil 

kommer, at der skal tilvejebringes en finansieringsmodel for hvor penge-

ne til yderligere kortlægning skal komme fra.  

 

Sekretariatet og KTC-MIG har drøftet forskellige mulige aktører for 

kortlægningsopgaven efter 2015: 

• Kommuner i funktionsbestemt samarbejde (f.eks. vandopland) 

• Regioner 

• Naturstyrelsen 

• GEUS 

• Rådgivere (FRI virksomheder) 

• Vandværkerne 

 

MIG har givet følgende input: 

• er stærkt bekymrede for en flytning af opgaven til regionerne. De pe-

ger i stedet på GEUS 

• Naturstyrelsen skal ikke fortsætte med opgaven. De bør ikke beløn-

nes for at have misligholdt opgaven 

• at finansiering kan sikres gennem vandværkerne,  

• at offentlig styring af kvalitet og fokus svækkes, hvis vandværkerne 

overtager rollen som bestiller hos rådgiverne. 

• at der også efter 2015 er brug for håndtering af "ny viden", der be-

kræfter eller ændrer de opstillede geologiske modeller  
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• at kortlægning i en del områder er nogle år gamle og ikke lever op til 

nuværende kortlægningsstandard  

• At indvindingsoplande udenfor OSD i nogle tilfælde ikke er detai l-

kortlagt, men kun bearbejdet ud fra foreliggende data  

• At områderne mellem OSD kan være vigtige at få kortlagt. Dels for 

at skabe et samlet troværdigt billede af grundvandet og strømnings-

mønstrene, dels for at påvise "oversete" gode drikkevandsressourcer.  

• at Landbrugskommissionens anbefalinger taler for en ny arealdæk-

kende kortlægning af al dyrket jord med særligt henblik på bonitet og 

lerindhold i jordlagene i og under rodzonen. 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolit ik 

Ingen sager under dette punkt. 



Teknikerkontaktudvalget  | 30-08-2013 

 SIDE  |  20 

7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolit ik 

Ingen sager under dette punkt. 
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8. Behandlingssager - Øvrige sager 

 

 

8.1. Forslag til mødedatoer i 2014 

SAG-2013-00813 KLE 

 

      

      

 

Indstilling 

Det indstilles at følgende mødedatoer for TKU tiltrædes for 2014 

 

Sagsfremstilling 

Følgende mødedatoer foreslås for 2014: 

 

Torsdag den 6. februar 2014  

Fredag den 11. april 2014 

Fredag den 13. juni 2014 

Fredag den 29. august 2014 

Fredag den 10. oktober 2014 

Torsdag den 11. december 2014 

 

 

8.2. Den kommunale opgave med at supplere adresser, som følge af 
Grunddataaftalen 

SAG-2013-02920 TKG 

 

Baggrund 

Kommunerne er ansvarlige myndigheder for registrering af adresser, og an-
svarlig for at disse er opdaterede, aktuelle og uden fejl. Opgaven som følge 
af Grunddataaftalen vokser i 2013, 2014 og 2015 og kræver ledelsesmæssig 
fokus. 

  
I forhold til arbejdet med at udmønte Grunddataaftalen og dermed skabe et 
autoritativt adresseregister: 

 er der jf. Grunddataaftalen mellem KL og regeringen behov for 
o et mindre kommunalt ressourceforbrug i efteråret 2013 
o en større kommunal indsats i 2. halvår 2014 og frem til efteråret 2015 

med at supplere adressebestanden med nye adresser, primært for per-
soner og erhverv 

o en løbende vedligeholdelsesindsats 

 er der i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret en Task-

force gruppe, der forbereder den kommunale indsats med at etablere nye 
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adresser. Dette arbejde omfatter bl.a. at definere omfanget af nye adresser, og 
at udarbejde relevant materiale til brug for kommunerne 
 

Der vil i 2014 være tre væsentlige hovedopgaver for kommunerne med at 

supplere adressebestanden. Det drejer sig om fastsættelse af adresser for 

personer, erhvervslivet og øvrige væsentlige adresser.  

 

Opgaven med at supplere adresser på personer omfatter kolonihaver, 

husbåde, feriecentre o. lign.  

 

Adresser for erhvervslivet omfatter bl.a. butikscentre, sygehuse, universi-

teter og virksomheder med flere produktionsenheder. Sidstnævnte skal re-

gistreres på P-nr.-niveau. 

 

Øvrige adresser kan omfatte ubebyggede arealer med publikumsinteresse 

som f.eks. idrætsanlæg samt større tekniske anlæg.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Udvalget kommenterer nedennævnte, der pt. danner udgangs-

punkt for KL’s deltagelse i Taskforcen:  

 

 Det er helt centralt, at opgaven med at definere omfang og regler for den 

enkelte kategori af bebyggelse holder sig indenfor de rammer, der er aftalt 

i Grunddataaftalen. 

 

 Det er vigtigt, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i udarbejdelse 

af diverse kommunikationsmaterialer til brug for kommunerne viser for-

ståelse for den store opgave, der ligger i at få en konstruktiv dialog mellem 

kommune og ejere eller administratorer, og derfor i kommunikationsmate-

rialerne bidrager til at understrege, at kommunerne har fået en større op-

gave og en opgave der kræver samspil med dem, der skal dannes nye 

adresser for 

 

 Det er hensigtsmæssigt, at kommunerne hurtigst muligt orienteres om det 

fremtidige regelsæt, således at kommunerne kan vælge at gå i gang med at 

supplere adresser på mindre krævende områder som f.eks. tekniske anlæg, 

feriecentre o. lign. i stedet for at først at påbegynde opgaven sommeren 

2014 og frem. 

 

Sagsfremstilling 

Der er i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedsat en Task-
force (medarbejdere fra ministeriet, kommunerne og KL), der forbereder og 
konkretiserer den kommunale opgave med supplering af adressebestanden. 
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Taskforcens arbejde med at forberede den kommunale opgaven strækker sig 
frem til foråret 2014. 

 
Arbejdet i Taskforcen er i øjeblikket koncentreret om at definere omfan-

get af bebyggelse, der skal have adresser, og et tilhørende detaljeret re-

gelsæt. Dette arbejde tager udgangspunkt i en tidligere udarbejdet analy-

se, der var grundlag for Grunddataaftalen mellem KL og Regeringen i 

2012. KL arbejder for, at Taskforcen holder sig indenfor rammerne af 

Grunddataaftalen, i definitioner af bebyggelse og fastsættelse af regler, 

og at arbejdet ligeledes baseres på en grundlæggende præmis om ”Need 

to have og ikke nice to have”.  Eksempelvis definerer foranalysen, at der 

ved fastsættelse af adresser, lægges vægt på at identificere adgangen til 

den pågældende bebyggelse, og det er tale om hovedadgangsvejen.. Kon-

sekvensen af dette er, at der f.eks. ikke skal fastsættes adresser for nød-

udgange.  

 

Taskforcen diskuterer ligeledes form og indhold i relation til diverse 

kommunikationsmaterialer, der kan understøtte kommunernes i proces-

sen med at få fastsat supplerende adresser. Fastsættelse af nye adresser 

kræver bl.a., at kommunerne skal i dialog med ejere eller administratorer 

af ejendomme. Denne dialog er en stor del af opgaven med at supplere 

adresser, hvorfor det er afgørende, at de kommunale medarbejdere får 

nogle værktøjer til rådighed, der giver mulighed for, at medarbejderne 

kommer godt fra start. KL er i dette arbejde derfor fortaler for, at en del 

af kommunikationsmaterialet er formuleret så det fremgår, at adresseop-

dateringen er en opgave, som er aftalt med regeringen, og at kommuner-

ne – som myndighed – dermed kan henvise til aftalen i dialogen med eje-

re og administratorer. Dette skal bidrage til en positiv og konstruktiv dia-

log, så det ikke fremstår som noget kommunen egenhændigt har beslut-

tet, men at det har en mening, at få styr på adresserne. 

 
Den kommunale opgave med at supplere adresser bliver varierende fra 

kommune til kommune. Opgavens størrelse afhænger af dels den enkelte 

kommunes størrelse og dels af omfanget af nye adresser for den enkelte 

kategori af bebyggelse. Det vil sige, der er f.eks. flere adresser, der skal 

fastsættes for erhvervsejendomme end for husbåde. KL arbejder for, at 

regelsættet for mindre delområder som f.eks. tekniske anlæg, feriecentre 

o. lign annonceres overfor kommunerne allerede i efteråret 2013, således 

at kommunerne, hvis det ønskes, kan påbegynde opgaven tidligere end 

forudsat i implementeringsplanen.  
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

Ingen sager under dette punkt. 



Teknikerkontaktudvalget  | 30-08-2013 

 SIDE  |  25 

10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

10.1. Høring vedrørende udkast til Landsplanredegørelse 2013 

SAG-2013-05146 cro 

 

Baggrund 

I Landsplanredegørelsen, som kommer hvert fjerde år, fremlægger rege-

ringen en politisk udmelding fra regeringen om den fremtidige fysiske og 

funktionelle udvikling i landet. Landsplanredegørelsen signalerer, hvad 

staten vil gøre, og hvilke handlinger (også i kommunerne), der skal bi-

drage til at realisere den ønskede udvikling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Efter hvert folketingsvalg skal miljøministeren afgive en redegørelse om 

landsplanarbejdet bl.a. til hjælp til kommuneplanlægningen. 

 

Redegørelsen er en politisk udmelding fra regeringen om den fremtidige 

fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den angiver, hvad staten selv 

vil gøre og angiver en række forventninger til regionsråd og kommunal-

bestyrelser. Blandt handlingerne indgår projektsamarbejder med kom-

munerne. 

 

Denne landsplanredegørelse lægger vægt på strukturudviklingen med 

vækst i de største byer og afvandring fra landområderne. Særlig i hoved-

stadsområdet er væksten markant. Desuden behandles vækst og er-

hvervsudvikling, klimatilpasning, grøn omstilling, ressourcer og grøn 

energi. Grøn energi ses bl.a. som en måde at skabe arbejdspladser på 

landet. 

 

Landsplanredegørelsen fremlægges først som et forslag, og det er det 

som nu er i høring. KL afgiver høringssvar. 

 

Redegørelsen vil bl.a. blive diskuteret med Naturstyrelsen på Kommu-

nernes Åben Land Netværk, den 17. september 2013. 
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10.2. Status på vindmølleaftale og støj fra vindmøller 

SAG-2013-00608 CRO 

 

Baggrund 

Med udgangspunkt i Energiforliget fra marts 2012, hvori der forudsættes 

opført et stort antal nye vindmøller på land frem mod 2020, drøfter KL 

og centraladministrationen mulige elementer i en vindmølleaftale mellem 

regeringen og kommunerne, hvor aftalen i givet fald skal ligge inden for 

Energiforliget og forelægges og drøftes i forligskredsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af det brev KL’s formand sendte til energiordførerne bag 

Energiforliget i februar 2013 vedr. opkøbspulje/udlægsordning og for-

højelse af tilskuddet i Grøn Ordning, har Energistyrelsen arbejdet videre 

med forslagene, og der forventes en drøftelse i forligskredsen af mulig-

heder primo september 2013. 

 

Lånepulje til erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse 

af vindmøller. Kommunerne har nu fået en lånepulje på i alt 50 mio. kr., 

til kommunale opkøb af ejendomme, som kan gøre det lettere at plan-

lægge for større sammenhængende vindmølleområder. Ordningen indgår 

som en del af kommunernes økonomiaftale med staten for 2014. Ord-

ningen er lagt som en pulje under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og 

er åben for ansøgninger fra kommunerne under overskriften ”Lånedi-

spensation for 2014/15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på v i-

deresalg til opførelse af vindmøller. 

 

Puljen målrettes vindmølleprojekter med mindst fem vindmøller og en 

samlet kapacitet på mindst 15 MW. Ved stor søgning prioriteres større 

projekter.  

 

Ministeriet oplyser, at elektroniske ansøgningsskemaer vil ligge på hjem-

mesiden fra ca. 1. september 2013. 

 

Første ansøgningsfrist er 14. januar 2014. 

 

 Grøn ordning. På uformelt embedsmandsniveau afvises en forhøjelse af 

Grøn Ordning fra 88.000 kr. pr. installeret MW til 220.000 kr. pr. MW, 

da der ikke er penge afsat hertil i forbindelse med energiforliget . 
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I øvrigt. Af udkast til Landsplanredegørelse fremgår bl.a. , at regeringen 

forventer, at kommunerne planlægger for det nødvendige antal vindmøl-

ler på land til at opnå regeringens målsætning. Vindmølleaftalen omtales 

ikke. 

 

 Brev om støj fra vindmøller. Formand Martin Damm har modtaget 

brev fra Vindmølleforeningen og Vindmølleindustrien, til bl.a. Miljømi-

nisteren, hvori det beklages, at igangsættelse af en ny undersøgelse om 

mulige sundhedsskader fra vindmøllestøj kan så tvivl om støjgrænserne 

og dermed om plangrundlaget for vindmøller. Derfor efterlyses det, at 

staten meget tydeligt går ud og forklarer, at de gældende støjgrænser sta-

dig er gode og gældende. – Dette støttes fra sekretariatet og det forven-

tes, at staten tager et sådant skridt. 

  

 

 

10.3. Status for plankoncept til vandplanernes 2. generation 

SAG-2013-01379 npj 

 

Baggrund 

Udvalget fik på sidsten møde en orientering om forslag til nyt plankon-

cept. Siden har der været yderligere drøftelser mellem KL’s sekretariat og 

Naturstyrelsen. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen har i møder i sidste uge af juni og første uge af august 

præciseret deres ønsker til det indsatsprogram, som kommunerne skal 

levere efter drøftelse med det Vandråd, der hører til det konkrete vand-

opland. Naturstyrelsen vil lade kommunerne udarbejde indsatsprogram 

for vandløb, mens indsatsprogrammet for kvælstofreduktion efter nuvæ-

rende model skal udarbejdes af staten. 

 

KLs sekretariat har drøftet forholdet med de medlemmer af KTC’s fag-

gruppe for Natur og Overfladevand, der deltog i møde med styrelsen 

den 7. august 2013. Her var der især fokus på tidsplanen for kommuner-

nes arbejde. 

 

./. Styrelsen har i forlængelse af mødet fremlagt en ”tentativ tidsplan, den 

vedhæftes som bilag. 
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KLs sekretariat vil fortsætte drøftelserne med styrelsen om snitflader 

mellem stat og kommune. Sekretariatet vil have særligt fokus på opgaver 

med konkrete arealudpegninger (f.eks. vådområder).  

 

Kommunerne bør udnytte de positive erfaringer fra arbejdet i vandop-

landsstyregrupperne (VOS) og forestå konkrete arealudpegninger. Gene-

relle reguleringer (f.eks. randzoner) er det derimod naturligt, at staten 

håndterer.  
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11. Orienteringssager – Miljøpolit ik 

 

 

11.1. Høring af bekendtgørelse om den variable del af vandaflednings-
bidraget for spildevand (trappemodellen) 

SAG-2013-04742 btt 

 

Baggrund 

Folketinget vedtog den 27. juni 2013 en ændring af lov om betalingsreg-

ler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vand-

afledningsbidrag m.v.). 

 

Loven udmønter et forslag i aftale om Vækstplan DK og bygger på prin-

cipper om en trappemodel for vandafledningsbidraget. Disse principper 

stammer fra en analyse i 2011 udarbejdet af Spildevandsudvalget med 

deltagelse af DI, Landbrug & Fødevarer, DANVA, KL, Danmarks Na-

turfredningsforening, Forbrugerrådet, Ejendomsforeningen Danmark og 

Parcelhusejernes Landsforening. 

 

Med loven indføres en degressiv trappemodel for virksomheder, så spil-

devandsomkostninger for virksomheder med højt vandforbrug sænkes til 

et niveau, som i højere grad svarer til de reelle omkostninger.  Dermed er 

intentionen, at der skabes mere konkurrencedygtige vilkår for danske 

virksomheder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

I dag er vandafledningsbidraget ens for alle uanset forbrug. Bekendtgø-

relsen fastsætter, at vandafledningsbidraget for virksomheder fremover 

skal fastsættes efter en betalingsstruktur baseret på en degressiv trappe-

model med tre differentierede kubikmetertakster, der gælder for vand-

forbrug til og med 500 kubikmeter, vandforbrug på over 500 og til og 

med 20.000 kubikmeter samt vandforbrug på over 20.000 kubikmeter.  

  

Virksomheder med stort forbrug skal dermed fremover betale mindre 

for vandafledningen, og de små forbrugere skal betale mere. De store 

vandforbrugere lettes med 700 mio. kr. årligt efter en gradvis indfasning 

af ændringer i spildevandstaksten over 5 år fra 1. januar 2014 og fem år 

frem. 
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KL’s sekretariat har kommenteret lovforslaget og har her fremhævet føl-

gende: 

 Strukurelle udvikling: Det bør sikres, at lovforslagets effektivise-

ringskrav ikke medfører en udhuling af sektoren og en negativ 

påvirkning af den strukturelle udvikling af sektoren. 

 Skævvridning. Lovforslaget kan medføre en uheldig skævvridning i 

de kommuner og/eller forsyningsområder, hvor der findes store 

vandforbrugende virksomheder og et mindre antal forbrugere. 

 Den samlede betalingsstruktur. Det er vigtigt at den samlede beta-

lingsstruktur analyseres i det igangværende arbejde med evalue-

ring af vandsektoren, herunder mulighed for at ændre på størrel-

sen af det faste bidrag, så det bliver mere kostægte og i højere 

grad afspejler, at op mod 80 % af omkostningerne ved håndtering 

af spildevand er faste udgifter. 

 

Miljøstyrelsen har nu fremsendt høring vedr. udkast til bekendtgørelse 

om den variable del af vandafledningsbidraget for spildevand (Trappe-

modellen). Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om spildevands-

forsyningsselskabernes pligt til at fastsætte differentierede degressive ku-

bikmetertakster i en betalingsvedtægt senest den 1. december 2013 og at 

kommunalbestyrelsen skal godkende betalingsvedtægten senest den 31. 

december 2013. 

 

Fremover fastsætter bekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen hvert år 

”i passende tid inden 1. januar” (det efterfølgende år) skal godkende 

spildevandsforsyningsselskabernes fastsættelse af de tre takster for det 

efterfølgende år. 

 

KL’s sekretariat har udarbejdet høringssvar til bekendtgørelsen sammen 

med KTC-NOV-spildevand. I høringssvaret fremhæves følgende.:  

Konsekvenser af bekendtgørelsen: 

 Den nye fordelingsordning afstedkommer samlet set meget ad-

ministration og bureaukrati, herunder at virksomheder skal til-

melde sig ordningen, at forsyningsselskaberne skal til at holde 

styr på, om en virksomhed er erhverv, der drives på markeds-

mæssige vilkår, eller ej og årlig vurdering på virksomheders sær-

bidrag. 

 Der kommer en uensartet fordeling af omkostningerne på vand-

forbrugende virksomheder og forbrugergrundlag kommunerne 

imellem. I mindre og mellemstore kommuner med mange vand-

forbrugene virksomheder viser foreløbige beregninger, at takster-

ne stiger med op til omkring 10 kr. pr. m3. (efter fuld implemen-

tering). 
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I høringssvaret er det fremhævet, at kommunerne ikke vil kunne nå en 

seriøs politisk behandling af betalingsvedtægter og takster i fagudvalg og 

kommunalbestyrelsen på en måned. Godkendelse forudsætter i øvrigt at 

Forsyningssekretariatet har udmeldt prisloftet. Der vil være meget få 

kommuner, der vil være i stand til at behandle en sag om spildevandstak-

ster (der kommer ind den 1. december) inden den 31. december samme 

år. 

 

I høringssvaret opfordrede KL endnu engang til, at Naturstyrelsen bl.a. 

undersøger muligheden for at fastsætte taksterne efter "forureningsbe-

lastningen" og muligheden for at indføre et bidrag for afledning af over-

fladevand. 

 

 

11.2. KL’s høringssvar til vejledning om miljøtilsyn 

SAG-2013-03982 btt 

 

Baggrund 

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen er trådt i kraft, og Miljøstyrelsen har udar-

bejdet en vejledning til bekendtgørelsen.  

 

Vejledningen er digital og ses vha. linket nedenfor:  

www.mst.dk/tilsynsvejledning 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

KL’s sekretariat har sammen med KTC-MIG virksomhedsgruppen udar-

bejdet et høringssvar.  

 

KL fremhævede, at det overordnet set er det en god vejledning og et 

godt format. Følgende. emner blev fremsat i høringssvaret: 

 

Form 

 Vejledningen er brugervenlig, nem at finde rundt i og skrevet i et 

klart og forståeligt sprog 

 Vejledningens form giver mulighed for stor dynamik herunder 

løbende opdatering 

 Det er positivt, at der lægges vægt på dialog via diskussionsforum 

og høring af interessepartnere ved væsentlige ændringer.  
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Fagligt indhold 

 Der er i vejledningen overvejende tale om en god og grundig op-

summering af bekendtgørelsen med mange gode links til anden 

lovgivning. Der savnes uddybninger, forklaringer,  praktisk infor-

mation dvs. den vejledende del savnes for en stor dels vedkom-

mende. 

 

Vedligeholdelse og adgang 

 Når vejledningen udelukkende findes digitalt, kræver det, at ad-

gangen er stabil. Det bør prioriteres højt at sikre en stabil og hur-

tig adgang. 

 Det er vigtigt, at Miljøstyrelsen afsætter den nødvendige tid og 

midler til at opdatere, kommentere indlæg og løbende kvalitets-

sikre vejledningen, hvis den skal bevare sin værdi for de kommu-

nale sagsbehandlere, rådgivere og virksomheder.  
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik 

Ingen sager under dette punkt. 
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik 

Ingen sager under dette punkt. 
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14. Orienteringssager - Øvrige sager 

Ingen sager under dette punkt. 
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15. Eventuelt 

Ingen sager under dette punkt. 
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16. Lukkede sager 

 

Ingen sager under dette punkt. 


