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1.1 Godkendelse af referat af møde i 
Teknikerkontaktudvalget, den 14. juni 2014



Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet.

REFERAT 2013

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G
E T
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Sted: Mødelokale 1-03



Teknikerkontaktudvalget  | 14-06-2013

SIDE  |  2

Deltagerfortegnelse ............................................................................................4

1. Godkendelse af referat og meddelelser .................................................5

1.1. Godkendelse af referat af Teknikerkontaktudvalget, den 17. april 
2013 og meddelelser ......................................................................................5

2. Temadrøftelser ...........................................................................................7

2.1. Integrationer til Byg og Miljø ......................................................................7
2.2. Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger .................................7
2.3. Klimatilpasningsplaner, et år efter aftalen herom...................................9
2.4. Temadrøftelser 2013....................................................................................10

3. Behandlingssager - Energi- og forsyningspolitik...............................11

Ingen sager at behandle. ...........................................................................................11

4. Behandlingssager - Planlægning og naturbeskyttelse......................12

4.1. Nyt plankoncept til vandplanernes 2. generation .................................12

5. Behandlingssager - Miljøpolitik.............................................................13

Ingen sager at behandle. ...........................................................................................13

6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og byggepolitik.................14

Ingen sager at behandle. ...........................................................................................14

7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik...............................................15

Ingen sager at behandle. ...........................................................................................15

8. Behandlingssager - Øvrige sager..........................................................16

Ingen sager at behandle. ...........................................................................................16

9. Orienteringssager - Energi og forsyningspolitik ................................17

9.1. Initiativkatalog fra energirenoveringsnetværket ....................................17

10. Orienteringssager - Planlægning og naturbeskyttelse......................18

10.1. Første generation vandplaner i ny høring...............................................18
10.2. Revision af vandforsyningsloven - særligt om 

indvindingstilladelser ...................................................................................18
10.3. Evaluering af Vandsektorloven.................................................................18
10.4. Høring vedr. lovforslag om ny betalingsstruktur for 

vandafledningsbidrag...................................................................................19
10.5. Status på Vindmølleaftalen ........................................................................19
10.6. Orientering om indberetning af Kommuneplan i Plansystem.dk .....19

11. Orienteringssager – Miljøpolitik ............................................................20



Teknikerkontaktudvalget  | 14-06-2013

SIDE  |  3

Ingen sager under dette punkt. ...............................................................................20

12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik ...............21

Ingen sager under dette punkt. ...............................................................................21

13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og transportpolitik ...........................22

13.1. Analyse af investeringer i små færger ......................................................22
13.2. Interesse for fælles færgesekretariat .........................................................22
13.3. Evaluering af lov om trafikselskaber .......................................................22

14. Orienteringssager - Øvrige sager..........................................................23

14.1. Grunddataprogrammet: Implementeringsplaner og 
målarkitekturer ..............................................................................................23

14.2. Grunddataprogrammet – gevinster og investeringer ...........................23

15. Eventuelt ...................................................................................................25

Intet at bemærke. .......................................................................................................25

16. Lukkede sager ..........................................................................................26



Teknikerkontaktudvalget  | 14-06-2013

SIDE  |  4

Deltagerfortegnelse

Repræsentanter fra KTC
Permanente repræsentanter:
Teknisk direktør Torben Nøhr, Køge
Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune
Direktør for Miljø og Teknik Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg
Kommune
Direktør for Teknik og Miljø Lene Jensen, Lejre Kommune
Teknisk Direktør Iben Koch Rudersdal Kommune
Sekretariatschef Ane Marie Clausen
Gæster:
Afdelingschef Bjarne B. Svendsen, Køge Kommune
Natur, Miljø og Planchef Ebbe Møller Olesen, Guldborgsund. Kommune

Repræsentant fra Århus Kommune
Chef for Natur og Miljø, Claus Nickelsen, som erstatning for Erik Jespersen.

Repræsentant fra Odense Kommune
Afbud

Repræsentant fra Københavns Kommune
Afbud

Repræsentant for Kommunaldirektørforeningen
Direktør Hanne Ahrens

KL
Kontorchef Eske Groes
Chefkonsulent Anni Kær Pedersen
Chefkonsulent Troels Garde Rasmussen
Konsulent Niels Phillip Jensen

Afbud
Teknisk direktør Pernille Andersen, Københavns Kommune
Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune
Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, Holstebro Kommune
By- og udviklingsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen 
Afdelingschef Erling Friis Poulsen
By- og kulturdirektør Jørgen Lerhard, Høje Tåstrup Kommune



Teknikerkontaktudvalget  | 14-06-2013

SIDE  |  5

1 . Godkendelse af referat og meddelelser

1.1. Godkendelse af referat af Teknikerkontaktudvalget, den 17. april 
2013 og meddelelser
MDR-2013-00109 akp

Indstilling
Referatet indstilles til godkendelse

Beslutning
Referatet blev godkendt. 

Meddelelser

Om den netop indgåede økonomiaftale blev oplyst:

• KL havde fremført ønske om etablering af et 3 årigt Videnscenter for 
bygningsdrift og vedligehold– Ikke imødekommet.

• Fælles færgesekretariat etableres, og det betales af den 
udligningsording, der er rette mod kommuner med færger til småøer. 
Svendborg Kommune vurderer mulighederne for placering af 
færgesekretariatet sammen med KL.

• Kommunal mulighed for at opkøbe huse til nedrivning – for derefter at 
sælge til opsætning af en vindmølle. 

• Der skal laves en aftale om den hydrologiske højdemodel – og vi skal 
se på geografiske FOT-data for at lave en vis udjævning af de forskelle, 
der er mellem kommunernes valg af detaljeringsgrad på kort.

• Den opfølgning på Beredskabsaftalen om besparelser i kommunerne,  
som der var forventning om ville figurere, optræder ikke.

• Etablering af bredbånd og mobildækning har der særligt været én 
kommune, der politisk har arbejdet for at få lov til selv at være med til 
at finansiere, og der er nu givet en lånepulje til landdistriktsområder i 
2014 og 2015,.

I forhold til evaluering af kommunalreformen blev følgende nævnt: 

• Med den risiko, der ligger i, at råstofområdet kan være første opgave i 
en række til regionerne, havde det måske været bedre, at råstoffer 
landede i staten.
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• Udvalget nævnte, at kommunerne bør være meget påpasselige i 
forhold til opgaven med grundvandskortlægning. Der er nedsat et 
udvalg, der skal fastlægge en permanent ansvarsfordeling efter 2015. 
Kortlægningsopgaven bør ligge i kommunerne og ikke i regionerne.. 
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2 . Temadrøftelser

2.1. Integrationer til Byg og Miljø
SAG-2013-03997 akp

Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter, hvorledes 
kommunerne bedst forbereder sig på integrationer til Byg og Miljø til 
lokale fag- og ESDH systemer.

Beslutning
Udvalget betonede, at KOMBIT skal yde kommunerne maksimal hjælp, 
ved at bistå med at etablere snitflader til ESDH-og/eller fagsystemerne. 
Umiddelbart var vurderingen, at det var de store udbydere af 
fagssystemer, der i særlig grad skulle satses på – det skal ikke gøres mere 
kompliceret end det er. Der blev foreslået, at KOMBIT afholder møder 
med ESDH-leverandører og de fagsystemleverandører, der endnu ikke 
var holdt møder med - for at informere og skabe interesse for den 
snitflade, som data udstilles via fra Byg og Miljø.

Programmet for kommunedagen om integrationer i juni blev runddelt, 
og det blev nævnt, at den enkelte kommunens interesse i at levere 
.
Kommunerne må i denne sag ikke efterlades på perronen. Det er 
afgørende for at hente effektiviseringsgevinsterne, at der laves 
integrationer til Byg og Miljø nu. Og det er vigtigt for at Byg og Miljø 
bliver en succes.

Det blev nævnt, at der er brug for at se på en god model for 
præsentation af historiske data (byggesagsarkivet) i Byg og Miljø.

Det blev endvidere nævnt, at FOT på et tidspunkt havde valgt at give et 
beløb for at få interesse i markedet for at etablere integrationer. Men i 
forhold til Byg og Miljø må der være et marked, der vil interesser sig for 
sagen, og dermed ikke nødvendigt, at give en saltvandsindsprøjtning, og 
dertil kommer, at det ikke er rimeligt, at KOMBIT skal betale for 
tilpasning af andre systemer.
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2.2. Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger
SAG-2013-03151 trr

Indstilling
Det indstilles, at kommissionens anbefalinger drøftes og perspektiveres 
til det kommunale myndigheds- og ansvarsområde. Mere specifikt 
drøftes især:
• Et nyt nationalt naturnetværk – potentielt baseret på kommunal 

planlægning, naturforvaltning og myndighedsbehandling 
• En ny landbrugsregulerings adskilte behandling af marker og anlæg – 

og dens betydning for opgavefordeling mellem kommuner og stat
• Nye og bedre lovgivningsprincipper for prioritering af 

landbrugsarealer – og hjemmel for lokalplanlægning til særlige store, 
koncentrerede husdyrproduktioner

• En ny national naturfond med finansielle bidrag fra det offentlige, 
private fonde og private donorer – og kommunernes rolle

• Behovet og mulighederne for, at særligt komplicerede kommunale 
myndighedsopgaver løses i tværgående, større enheder og strukturer 
– stadig i regi af det kommunale ansvarsområde.

Beslutning
Mødets to gæster nævnte, at kommunerne bør være tilfredse med de 
anbefalinger, der ligger fra kommissionen, og at vi – KTC og KL – skal 
arbejde konstruktivt videre med at folde anbefalingerne ud sammen med 
staten.

Særligt blev der peget på det positive i, at der nu er en anbefaling om de 
småbiotoper, hegn mv. Der blev henvist til, at vandløbsloven er med i 
anbefaling 9, og åbner adgang til for igen at se på muligheden for at 
privatisere vandløb.

Der er nu etableret et udvalg med deltagelse af tre ministerier, 
Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. 
Der sigtes mod en mulig politisk aftale i efteråret, og aftalen kan ende 
med at blive en hensigtserklæring. 

Kommunerne skal arbejde med natur-temaet i kommuneplanen med en 
pragmatisk tilgang til, hvad der er natur. Også natur i byerne skal indgå. 
Når kommunerne er færdige, kan staten lægge kortene sammen, og har 
så fået tegnet et nationalt naturnetværk.
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Udvalget fandt det positivt, hvis der sikres midler til en National 
naturfond – evt. fra promillefondene. Men vi har også en væsentlig 
opgave i forhold til at påvirke landdistriktsordningen. 

Der blev henvist til et brev sendt til kommunerne fra 
Naturerhvervstyrelsen, hvor det anbefales, at kommunerne allerede nu 
afspejler de forskellige anbefalinger fra kommissionens arbejde i 
vandplanerne.

Kommunerne er naturligt tilfredse med at stå for at skulle udmønte og 
udpege i forhold til vandhandleplanerne, med det er uklart med 
landbrugs- og naturkommissionens udmeldinger, hvad der skal ligge i 
arealregulering, og hvad der skal ligge i vandhandleplanerne. Imidlertid 
virker det umiddelbart urealistisk at få det nødvendige plangrundlag i 
forhold til kommissionens anbefalinger på plads i forhold til 
vandhandleplanerne lige nu. Derimod vil det være oplagt, at natur- og 
landbrugskommissionens anbefalinger skal afspejles i 2. 
generationsvandplanerne.

Noget af den nye udfordring vil være at få etableret tværkommunale 
samarbejder – men der kan henvises til, at det gør kommunerne allerede 
på vådområde- og vandløbsområdet..

2.3. Klimatilpasningsplaner, et år efter aftalen herom
SAG-2013-00322 npj

Indstilling
 Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget 
• drøfter, hvilket spænd vi kan forvente i kommunernes planer ved 

udgangen af 2013
• vurderer hvilke argumenter, der er valide og rimelige, hvis manglende 

plan/indsats påstås at være et kommunalt problem
• overvejer et eventuelt behov for at udvide planens område uden for 

forsyningernes ansvarsområde (f.eks. landbrug og 
sommerhusområder).

Beslutning
Udvalget vurderede, at disse projekter vil komme stille og roligt hen ad 
vejen, og dermed ikke så hurtigt, som ministeriet forventer. Det tager 
lang tid at forberede sådanne projekter, så der er grænser for, hvor 
hurtigt det kan gå. 
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Hvad angår klimatilpasning uden for byerne, så må det med, så 
vandløbene ikke oversvømmer byerne. Men det er meget vigtigt, at det 
ikke formuleres sådan, at det bliver en kommunal opgave at sørge for, at 
landbrugsjord ikke oversvømmes. 

2.4. Temadrøftelser 2013
SAG-2013-01040 akp

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

Beslutning
KTC efterspurgte en temadrøftelse om kommunale ønsker til 
grundlæggende reformer af planlovgivningen og lovgivningen på 
miljøområdet og evt. naturområdet. Kommunerne skal forberede sig på 
en større diskussion om behovet for ændringer i lovgivningen 

Miljøministeriet varmer øjensynligt op til det via den 
spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til en række organisationer, 
foreninger mv. – herunder KTC og KL med deadline medio juni. KTC 
tilkendegav, at de ikke ville svare på spørgeskemaundersøgelsen, da den 
var alt for generel mv. KL overvejer tilsvarende.

Men ministeriet varmer også op ved at spørge ind til emnet, når KTC og 
KL mødes med direktionerne i Miljøministeriet.

Der var et ønske om, at tage temadrøftelserne herom ultimo august – vel 
vidende, at de ikke kunne være så velforberedte som normalt – men 
vurderingen var, at det var vigtigt at få startet diskussionerne i 
kommunerne.
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3 . Behandlingssager - Energi- og 
forsyningspolitik

Ingen sager at behandle.
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4 . Behandlingssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

4.1. Nyt plankoncept til vandplanernes 2. generation
SAG-2013-01379 npj

Indstilling
Det indstilles, at udvalget giver input til det videre arbejde med det 
foreslåede plankoncept, herunder hvad der bør prioriteres højest

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning. 
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5 . Behandlingssager - Miljøpolitik

Ingen sager at behandle.
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6 . Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik

Ingen sager at behandle.
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7 . Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik

Ingen sager at behandle.
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8 . Behandlingssager - Øvrige sager

 Ingen sager at behandle.
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9 . Orienteringssager - Energi og 
forsyningspolitik

9.1. Initiativkatalog fra energirenoveringsnetværket
SAG-2013-00604 BRH

Indstilling
Sagen indstilles til orientering. 

Beslutning
Sagen tiltrådt uden bemærkninger.
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10 . Orienteringssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

10.1. Første generation vandplaner i ny høring
SAG-2013-00846 npj

Indstilling
Sagen indstilles til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

10.2. Revision af vandforsyningsloven - særligt om indvindingstilladelser
SAG-2013-03198 npj

Indstilling
Til orientering

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

10.3. Evaluering af Vandsektorloven
SAG-2013-03710 btt

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning
KTC tilkendegav, at dette er en vigtig sag og en sag, hvor vi skal være 
markante. KTC ønskede at bidrage aktiv ved, at et par tekniske 
direktører (fx Søren Gais (bestyrelsesreferenceperson) og evt. Torben 
Nøhr) var repræsenterede sammen med faggruppen i det videre arbejde. 
KL lovede at inddrage direktørniveauet sammen med KTC-faggruppen i 
det videre arbejde omkring evalueringen.

Der blev henvist til, at det et forkert system, der er bygget op, og at der 
er brug for, at kommunerne meget aktiv deltager i processen både under 
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og efter evalueringen. Der blev påpeget det uheldige i, at DANVA når 
det gælder vandsektorloven, øjensynligt vil noget helt andet med 
vandselskaberne.
DANVAs organisering blev vendt.

10.4. Høring vedr. lovforslag om ny betalingsstruktur for 
vandafledningsbidrag
SAG-2013-03626 btt

Indstilling
Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

10.5. Status på Vindmølleaftalen
SAG-2013-00608 CRO

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

10.6. Orientering om indberetning af Kommuneplan i Plansystem.dk
SAG-2013-01235 cro

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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11 . Orienteringssager – Miljøpolitik

Ingen sager under dette punkt.
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12 . Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik

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

13.1. Analyse af investeringer i små færger
SAG-2013-00877 cro

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning

13.2. Interesse for fælles færgesekretariat
SAG-2013-00877 CRO

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning

13.3. Evaluering af lov om trafikselskaber
SAG-2013-03140 nsv

Indstilling
Sagen indstilles til orientering.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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14 . Orienteringssager - Øvrige sager

14.1. Grunddataprogrammet: Implementeringsplaner og målarkitekturer
SAG-2013-02323 JOB, TKG

Indstilling
Sagen indstilles til orientering.

Beslutning
Eske har deltaget i møde i it- projektrådets behandling af 
ejendomsprogrammet, hvor der er udfordringer i forhold til at honorere 
de statslige krav. 4 forskellige ministerier er inddraget.

Internt i KL er Økonomisk Sekretariat sammen med Teknik og 
Miljøkontoret involveret i forhold til de dele, der engang efter 2015 skal 
kunne beregne grundskyld og ejendomsskat med udgangspunkt i andre 
grunddataregistre end dem, der hentes data fra i dag. Der er tale om en 
ret kritisk faktor. Der indkræves årligt ca. 20 mia. kr. i kommunerne- 
grundskyld – og omkring 10 mia. ejendomsværdiskat fra staten. SKAT 
står udenfor grunddataaftalen, og dette er også en udfordring at finde ud 
af, hvordan SKAT fremadrettet vil agere med de nye grunddataregistre.

Der var i forlængelse heraf en diskussion af, hvordan KL bedst muligt 
bidrager til, at viden om arbejdet med grunddataprogrammet og de 
kommunale konsekvenser meldes ud. 

Lene bidrager gerne i drøftelser heraf med sekretariatet – og konkret om, 
hvad det i givet fald vil være relevant at sætte på en 
digitaliseringskonference for tekniske chefer senere i 2013 eller i 
begyndelsen af 2014. Lene nævnte, at der bør kommunikeres om, hvor 
konsekvenserne ligger (arbejdet/gevinsterne) i det omfang, det er muligt. 
Hun nævnte også, at vi står overfor et differentieret problem med 
varierende digital modenhed i kommunerne.

14.2. Grunddataprogrammet – gevinster og investeringer
SAG-2013-02323 JOB

Indstilling
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Indstilles til orientering

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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15 . Eventuelt

Intet at bemærke.
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16 . Lukkede sager



2.2 Temadrøftelse af planer



NOTAT

Bæredygtig byudvikling – hvordan får vi det 
til at ske?

1. Fra ord til handling
Der kan opstilles mange ønsker til, hvad vi gerne vil have til at ske, når vi 
formulerer målene for bæredygtig byudvikling. Det er også gjort i denne 
rapport.

Men hvordan får vi det til at ske? Kommunerne som myndighed mangler 
redskaber, der kan anvendes, så vi kan komme fra ord til handling.

Nedenfor gives nogen eksempler på to udfordringer. Den ene udfordring 
er, at planloven ikke giver mulighed for midlertidige arealanvendelser. Den 
anden udfordring er, at der ikke er redskaber til finansiering af kommunens 
indsats, når kommunen ikke selv ejer den jord, som udviklingen foregår på. 
Og det er typisk situationen, når vi har at gøre med byomdannelse.

2. Planloven bør fremover give mulighed for midlertidige 
arealanvendelser.

Det var et af formålene med ændringen af planloven i 2007 at understøtte 
en variation i vores byrum. Der blev givet mulighed for etablering af 
byområder med blandede byfunktioner. Et af formålene med blandede 
byfunktioner er at give mulighed for etablering af miks af anvendelser i et 
byområde. Vitaliteten af dette miks er noget af det, der afgør, om 
planlægningen forekommer vellykket.

Planlovens regler for lokalplanlægning giver ikke mulighed for at skelne 
mellem midlertidig og permanent anvendelse. Her er anvendelse pr. 
definition permanent.

Den 21. maj 2012
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Grænserne for, hvornår der kræves udarbejdet en lokalplan, er meget 
snævre, når det sammenholdes med intentionerne om planlovens regler for 
byområder med blandede byfunktioner. Hvordan kan man planlægge for et 
tilfældigt miks af funktioner, hvis man samtidig ønsker et vitalt varierende 
miks af funktioner over tid?

Byomdannelse af et område kan tage mange år. Et eksempel kan være 
udviklingen af Århus Havn. Det lå først helt stille i flere år på grund af 
krisen. Nu sker der en masse, men på grund af projektets størrelse, så vil 
der gå en årrække, mens der bygges. I den periode er der brug for liv i 
havnen, og derfor etableres der midlertidige anvendelser forskellige steder i 
havnen. 

I næsten alle projekter med byomdannelse rundt om i landet arbejder man 
med midlertidig arealanvendelse. Det er nødvendigt alene på grund af 
tidsperspektivet i sådanne projekter. Dette er formentlig ikke lovligt i 
forhold til planloven. Fordi planloven ikke giver mulighed for midlertidig 
anvendelse af arealer.

Da vi ønsker at arbejde med bæredygtig byomdannelse, så må vi justere 
planloven, så der bliver mulighed for midlertidig anvendelse af arealer. Der 
er derfor brug for konkrete forslag til, hvordan en sådan ændring af 
planloven kunne udformes.

3. Der bør fremover skabes nye muligheder for finansiering af de 
fælles anlæg, der er driverne i byomdannelsen.

I publikationen ”Strategier for bæredygtig byomdannelse” præsenteres en 
række strategier, der sammenfattes i otte strategier, som er udviklet og 
afprøvet gennem de sidste 15 – 20 år med det formål at tilpasse forskellige 
europæiske byer til de dagsordener, som er forbundet med bæredygtighed 
og klima.

Den første strategi kaldes ”åbningstrækket”, og da den er meget enkel i sit 
indhold og dermed enkel at forstå og forklare, så bruges den her til 
illustration af ønsket om nye muligheder i Danmark for finansiering af de 
offentlige anlæg, der er driverne i byomdannelsen.

Strategien beskrives ved følgende tre elementer:

1.
Der etableres i det område, der ønskes omdannet, et flet som har stor 
attraktion og tiltrækningskraft i kraft af sit funktionelle indhold, de 
udfoldelses- og oplevelsesmuligheder det rummer, og de arkitektoniske 
kvaliteter der er knyttet til det.
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2.
Dette felt skaber et nyt image for omdannelsesområdet, der på samme tid 
indskriver det med en ny betydning i befolkningens mentale kort over byen, 
og ændrer på markedets værdisætning af området.
3.
Den attraktion som åbningstrækket og den nye værdisætning skaber, 
tiltrækker private investorer. Dermed går den ønskede omdannelsesproces i 
gang på de omkringliggende arealer.

Der beskrives så, hvori åbningstrækket har bestået i en lang række franske 
og andre, europæiske byer. I eksemplet fra Paris bestod åbningstrækket i én 
bydel i at skabe en ny, offentlig park.

En forudsætning for park-strategiens særlige succes i Frankrig har 
eksistensen af den såkaldte ZAC som et særligt instrument eller en særlig 
ramme. ZAC kan frit oversættes til et område, hvor der gælder særlige 
regler.

Når man udpeger et område til at udgøre en ZAC, indtræder der samtidig 
særlige regler og muligheder. Det offentlige kan påbyde de private 
grundejere at organisere sig i et omdannelsesselskab og kan påbyde 
handlepligt – pligt til at omdanne og forny området indenfor en nærmere 
defineret periode. 

Oprettelsen af en ZAC er forbundet med, at det offentlige opstiller et 
program for områdets kommende indhold og kvalitet, som 
omdannelsesselskabet er forpligtet til at indfri.

Eksistensen af omdannelsesselskabet indebærer, at værdier knyttet til en del 
af området kan flyttes til investeringer i andre dele af området eller andre 
bymæssige elementer end dem, de er bundet til.

Det betyder alt sammen, at den nye park kan finansieres gennem de 
grundværdistigninger, som etableringen af parken medfører.

Der er brug for konkrete forslag til, hvordan vi kan udforme en ZAC, så 
der kan lovgives med henblik på, at den kan anvendes i Danmark.

4. Der bør opsamles erfaringer med den eksisterende mulighed 
for finansiering af ny infrastruktur knyttet til en byomdannelse.

Der er i dag en mulighed for, at en kommune kan få (med)finansiering fra 
de private parter til etablering af ny infrastruktur, der knytter sig til en 
byomdannelse. Denne mulighed har altså et meget begrænset og afgrænset 
sigte, men lidt har jo også ret.
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Denne mulighed er benyttet af Københavns Kommune, men vi ved ikke, 
om den også er brugt i andre byer. Vi ved heller ikke, hvor mange byer, der 
kan anvende den i praksis. Skal byen være i vækst, eller kan muligheden 
også anvendes af byer, der ikke er i vækst? Er det en mulighed for nogen 
store byer, eller er den en mulighed for en lang række byer af forskellig 
størrelse?

Der er derfor brug for en erfaringsopsamling og en efterfølgende debat 
hvad angår anvendelsen af denne mulighed. Hvad er den brugt til? Hvad 
kan den bruges til? Hvilke typer af byer kan i praksis få fornøjelse af den? 
Er der barrierer, der kunne fjernes, så flere byer kan anvende den i praksis? 
Er der anvendelsesområder, man gerne vil kunne bruge den til, men som 
ikke kan lade sig gøre nu?

5. Kommunen bør have hjemmel til at pålægge grundejerne 
medlemskab af en grundejerforening

Kommunerne har i dag hjemmel til at pålægge grundejerne medlemskab af 
en grundejerforening via lokalplanen for et nyt boligområde. Kommunerne 
har ikke en tilsvarende hjemmel for eksisterende byområder.

Tvungen medlemskab af en grundejerforening er nødvendigt for, at den 
enkelte grundejerforening kan gennemføre beslutningsprocesser for 
indsatser, der har økonomiske konsekvenser for grundejerne. Eksempelvis 
processer om opsparing til et nyt slidlag på den private fællesvej, der er 
belagt med asfalt.

Hvis der ikke er tvungent medlemskab, så kan den enkelte grundejer bare 
melde sig ud af grundejerforeningen, hvis den fælles beslutningsproces fører 
til afgørelser, som den enkelte grundejer er imod. Og der vil altid være 
nogen, der er imod beslutninger, der har økonomiske konsekvenser.

KL har senest søgt en sådan hjemmel optaget i vejloven, og det blev først 
støttet af Transportministeriet, men støtten fra ministeriet blev senere 
frafaldet, så det kom ikke med ved den seneste revision af vejloven. 

KL’s forslag fik i øvrigt støtte fra Parcelhusejernes Landsforening, da de 
godt kunne se, at en sådan hjemmel dels ville være en styrkelse af 
grundejerforeningerne som centre for beslutninger om deres eget område, 
dels ville kunne føre til løsninger af eksempelvis vedligeholdelse af de fælles 
veje, som ville være billigere for grundejerne, end situationen uden en sådan 
hjemmel.
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4.1 Drøftelse vedr. Smart City



Nationalt netværk for Smart City Teknologier
Danmark skal gå forrest i udvikling og implementering af Smart City løsninger til gavn for borgerne, 
klimaet og beskæftigelsen. Baserer vi i højere grad planlægning og drift af vore byer på viden og data, 
kan vi optimere resurserne, nedbringe CO2 udslip – og samtidig skabe en innovationsplatform for 
udviklingen af produkter og løsninger til fremtidens byer over hele verden.

Smart Denmark 
SMART DENMARK er et nationalt samlingspunkt for kommuner, virksomheder, forskning og 
organisationer, som arbejder på at udvikle teknologiske løsninger til fremtidens Smarte Byer.

Målet er at skabe bedre byer gennem at optimere resurseudnyttelse og mindske CO2 belastning til 
gavn for livskvalitet og oplevelser hos borgerne.

Samtidig vil Smart Denmark gennem intelligent efterspørgsel skabe en global innovationsplatform for 
produkt- og videnudvikling, som giver grundlag for eksport, vækst og arbejdspladser. Offentlige aktører 
eller offentligt styrede områder skal gennem deres efterspørgsel og købekraft skabe en 
"innovationsplatform", hvorpå danske virksomheder kan udvikle og teste nye, innovative produkter, som 
kan konkurrere på det globale marked.

Omdrejningspunktet for Smart Denmark er de danske kommuner og forsyningsvirksomhederne, som er 
ansvarlige for byplanlægning, drift, service og forsyning til borgerne.

Baggrund: Centrale aktører går sammen om Smart Denmark-initiativet
En række aktører, herunder kommuner, Copenhagen Cleantech Cluster, Gate21 og DOLL Green Lab er 
gået sammen om at igangsætte et nationalt smart city-initiativ, Smart Denmark (arbejdstitel). 

Initiativet har til formål at samle de relevante aktører inden for smart city-området i Danmark, herunder 
kommuner og energiselskaber, der i de kommende år forventes at investere betydelige millionbeløb i 
bl.a. "smart infrastruktur". 

Initiativet skal gøre Danmark til et førende "smart society" ved at kombinere kommunernes og 
energiselskabernes betydelige købekraft med de nyeste smart city-teknologier inden for fysisk og digital 
infrastruktur (forsyning, fotonik, fiber, sensorer mv.) som nye databehandlingsteknologier (digitale 
platforme, der kan rumme og behandle store datamængder og real time-data mv.). Dette vil muliggøre 
udviklingen af nye fysiske produkter, applikationer og løsninger, som rummer et stort vækstpotentiale

Smart Denmark skal skabe rammerne for, at Danmark kan udnytte det store og flerfoldige potentiale, der 
er forbundet med udviklingen af nye smart city-løsninger, herunder øget livskvalitet i byerne, øget 
energieffektivitet og bæredygtighed, samt styrket vækst og beskæftigelse i hele Denmark.

Smart Denmark-initiativet lægger sig tæt op at regeringens kommende strategi for innovative 
samfundspartnerskaber, hvor "smart society" forventes at blive ét af de bærende begreber og 
indsatsområder med anvendelsesmuligheder inden for en række felter. Det vil være naturligt, at Smart 
Denmark bliver én af drivkræfterne bag et evt. samfundspartnerskab på området.

Initiativet flugter ligeledes med EU's styrkede indsats på smart city-området ("Smart Cities and 
Communities – European Innovation Partnership"). 

Såfremt Smart Denmark-initiativet realiseres, vurderes det ikke urealistisk, at Danmark på sigt kan 
etablere sig som et smart city-kraftcenter i EU, evt. ved oprettelse af et EU-smart city-center i Danmark.

Stort potentiale for gevinster
Der er ikke blot et stort potentiale forbundet med smart city-løsninger på bygge- og anlægsområdet 
(fysisk infrastruktur), men også inden for transport, energi og miljø. 

For kommunerne er der mange perspektiver i at anvende smart city-teknologier og metoder. Dels kan 
der opnås fordele gennem en kobling af de kommunale bygninger i interne net, som distribuerer strøm 
og data imellem de kommunale bygninger og installationer. Dels er der generelt en lang række 
effektiviseringsgevinster at hente i koordinere og anvende data i langt højere grad end i dag, hvilket 
samtidig åbner op for nye samarbejder og en højere grad af innovation i opgaveløsningen.
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Nationalt initiativ med kommuner, regioner og forsyningsselskaber i centrum
For at udnytte potentialerne for smart city-løsningerne kræves stor ekspertise på energiforsynings- og 
distributionsområdet. Denne ekspertise har elselskaberne, der samtidig har interesse i at tage del i 
udvikling og innovationsaktiviteter i samarbejde med kommunerne med henblik på at kunne integrere og 
optage smart city-teknologier, (fx energieffektiv belysning og styringssystemer) i deres 
forretningsmodeller.

Derfor er det relevant og nødvendigt med et nationalt smart city-initiativ, som kan samle kommuner og 
forsyningsselskaber med støtte fra regionerne og statslige sektorer omkring udfordringer og potentialer i 
fremtidens smart city-løsninger.

Et dansk smart city-initiativ skal rumme en række væsentlige aktører på området for at opnå den 
ønskede position i forhold til det internationale samfund og skal samtidig have en bred national 
forankring. Dette opnås gennem inddragelse af danske kommuner, de 5 regioner og de danske 
forsyningsselskaber. Samtidig bør initiativet kobles med konkrete cases, som er med til at vise vejen til, 
hvordan nye smart city-teknologier kan tages i anvendelse i de offentlige byrum, i boligforeninger, i 
virksomheder og i andre større anlæg.

Kommunerne kan udbyde ydelser og projekter samt lægge areal og bygninger til projektet, som 
understøtter en efterspørgselsdrevet innovationsplatform. Endvidere kan kommunerne bidrage med 
ekspertise fra planlægnings-, drifts-, og vejafdelinger samt sine øvrige afdelinger. Dette kræver en stærk 
tværgående prioritering med udgangspunkt i det politiske niveau. 

Regionerne kan prioritere smart city i sine vækst- og udviklingsstrategier og fremme regional forankring 
og implementering gennem udviklingsmidler og de regionale EU-fonde, som sikrer videndeling, læring og 
omsætning af ny viden til innovation..

Forsyningsselskaberne kan deltage gennem at finansiere/stille ekspertise (ingeniører & 
forsyningsplanlæggere) til rådighed for projektet. Herved sikres både input fra operatørerne af 
væsentlige dele af smart city-områderne, men også hurtig videnoverførsel til centrale aktører, som kan 
fremme effektivisering og optag af nye metoder og løsninger.

Universiteter og GTS skal bidrage med ny viden indenfor relevante teknologiske og videnmæssige 
domæner, naturvidenskab, tekniske videnskaber, samfundsfaglige og humanistiske discipliner, som er 
nødvendige i den Smarte By. Endvidere skal der bedrives forskning i tilknytning til projekter, som kan 
bidrage med IPR og patenter samt evidens for virkning og resultater. 

Uddannelsessystemet bredt inklusive erhvervsfaglige uddannelser, akademier samt university colleges 
skal benytte Smart Denmark som basis for at udvikle og opdatere uddannelses- og kursustilbud, som 
kan sikre at kandidater og faglærte står med den bedste viden, når det gælder udformningen af 
fremtidens samfund.

Virksomheder og iværksættere skal tilknyttes Smart Denmark og tilbydes deltagelse i videndeling, 
benchmark og uddannelse. Virksomhedernes innovationskraft er central for, at Smart Danmark bliver en 
succes. Endvidere skal der udvikles modeller for og businesscases, som giver mulighed for 
virksomhederne til at udvikle og afprøve nye produkter i samarbejde med slutkunder og –brugere, 
kommuner og borgere samt operatører, forsyningsselskaber og service providers.

Finansiering 
En model for finansiering 2014-2019 (5 år) kan se således ud:

5 regioners nye struktur- og socialfondsmidler (50 mio.) fra 2014, 
Forsyningsselskaberne (f.eks. 10 årsværk i 5 år): 25 mio. 

Mandetimer fra kommunerne (25 mio.) 

National støtte (Danmark – Løsningernes Land, national innovationsstrategi) 50 mio. kr.

Samlet størrelsesordenen 150 mio. kr.

Det anslås, at kommunerne herudover vil kunne skabe efterspørgsel inden for innovationsplatformen til 
en samlet værdi af minimum 5 mia. kr. ved OPI-udbud af intelligent belysning og andre former for 
infrastruktur, som fremmer de ønskede mål.
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Smart City indsatsområder

 Intelligent styring af energiforsyningen således at der kan ske en udjævning af el forbruget 
over døgnet. Intelligente installationerne vil kunne hjælpe med at styre energiforsyningen 
således at bæredygtige energikilder anvendes når det er muligt og forbrugerne anvender el - 
hvor det er muligt - uden for spidsbelastnings tidspunkterne.

 Intelligent styring af belysning. Ved at introducere en dynamisk og fleksibel styring af den 
enkelte lyskilde i den offentlige belysning skaber man mulighed for at lade lyset reagere på den 
adfærd der observeres i det offentlige rum. Eksempelvis vil man kunne installere 
bevægelsessensorer, således man kan dæmpe lyset og dermed energiforbruget på 
vejstrækninger når der ikke er færdsel. Man vil ligeledes kunne installere sensorer der kan 
reagere på mængden af det naturlige lys og således regulere belysningen som en funktion af 
vejrlig eller skiftende lysmængder som følge af skiftende årstider. 

 Klimatilpasning. Ved hjælp af sensorer i kloarker og samkøring af data om vejrforhold kan man 
proaktivt foretage foranstaltninger der kan minimere risiko for oversvømmelse.

 Trafik. 
o Ved hjælp af sensorer kan der indsamles information om trafikken hvorved det gøres 

muligt at forudse kødannelser. Trafikkoncentrationen kan herefter eventuel afhjælpes 
ved intelligent styring af trafiklys eller ved at lede trafikken ad alternative ruter.

o Ved hjælp af sensorer kan der skabes overblik over ledige parkeringspladser og der kan 
udvikles innovative løsninger til fordeling af pladserne, således at ”søge” trafik kan 
minimeres. 

o Ved hjælp af sensorer kan der foretages målinger af vejtemperaturer og vejnettes 
tilstand generelt med henblik på at styre offentlig service i form af snerydning, fejning og 
anden vejservice.

 Intelligent styring af renovation. Med sensorer kan det registreres status for 
renovationsbehov, således kan eksempelvis affaldscontainere tømmes når der er behov hvilket 
minimerer spildkørsel eller ophobning af affald. 

 Sundhed. Indenfor sundhedssektoren findes der mulighed for gennem intelligente løsninger at 
give borgeren mulighed for at håndtere flere ting direkte fra hjemmet og derved reducere tid 
brugt på transport og ventetid. 

 Offentlig administration. Gennem digitaliseringen gøres det lettere for borgerne at 
kommunikere med myndighederne på tidspunkter der passer den enkelte. Dette vil højne den 
oplevede service samtidig med at belastningen på den offentlige sektor mindskes. 



10.3 Status for plankoncept til vandplanernes 2. generation
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KL Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse 
vedrørende spildevandsafledningsafgift (trappemodel)

Hermed bemærkninger fra KL vedr. udkast til bekendtgørelse om 
spildevandsafledningsafgift. 

Generelle kommentarer og helhedsindtryk

 Det synes uhensigtsmæssigt, at trappemodellen slet ikke har et 
miljømæssigt incitament for de store vandforbrugende virksomheder, idet 
det er disse, der skal betale væsentligt mindre. 

 De private forbrugere, hvor vi har opnået gode og store vandbesparelser, 
skal betale meget mere for vandet, selv om det er her, at indsatsen har 
været mest udtalt.

 Bekendtgørelsen virker ikke gennemskuelig for borgerne.
 Den nye fordelingsordning afstedkommer meget administration og 

bureaukrati.
 Der kommer en for uensartet fordeling af omkostningerne på 

vandforbrugende virksomheder og forbrugergrundlag kommunerne 
imellem. I mindre og mellemstore kommuner med mange 
vandforbrugene virksomheder viser foreløbige beregninger, at taksterne 
stiger med op til omkring 10 kr. pr. m3. (efter fuld implementering). 

 I en tid hvor der gøres en reel indsats for at afbureaukratisere virker det 
mærkeligt, at man indfører regler, som går i den modsatte retning. Her 
tænkes der på, at virksomheder skal tilmelde sig ordningen, og at 
forsyningsselskaberne skal til at holde styr på, om en virksomhed er 
erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår, eller ej. Desuden at der 
hvert år skal vurderes på virksomheders særbidrag.

Udkastet til bekendtgørelse forholder sig alene til en mængderabat til store 
vandforbrugere. Når man beskæftiger sig vandafledningsbidrag, burde der i langt 
højere grad kikkes på helheden i vandafledningen. Her tænkes bl.a. på 
muligheden for at fastsætte taksterne efter "forureningsbelastningen" og 
muligheden for at differentiere taksterne efter et spildevandsbidrag og et bidrag 
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for afledning af overfladevand. Dette vil i langt højere grad kunne få 
forsyningsselskabernes takster til at afspejle den reelle omkostning ved 
spildevandsrensningen.

Øvrige bemærkninger

 Betegnelsen ” Erhverv der opererer på markedsmæssige vilkår” er uklar - 
især når det tilføjes, at vederlaget blot skal dække omkostningerne. Vil 
større ejendomme med udlejning til erhverv for eksempel være omfattet? 

 Ofte vil ejendomme og virksomheder være adskilt i forskellige 
selvstændige selskaber. Det betyder, at besparelsen ikke nødvendigvis 
tilfalder produktionsvirksomheden.

 Kommunerne vil ikke kunne nå en serøs 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 spildevandstakster (der kommer ind den 1. 
december) inden den 31. december samme år.

 Erfaringerne med administration af ministeriets detaljerede takstregler på 
affaldsområdet ikke er gode. Blandt andet er der usikkerhed om 
økonomien, når antal ejendomme med reduceret takst ikke kendes. På 
affaldsområdet gav reglerne anledning til et betydeligt antal klager. 

 Det er positivt, at der søges en klarere og mere entydig beregning af 
særbidrag for den enkelte virksomhed, herunder er det vigtigt at få 
defineret ”normalspildevand”, så spildevandet fra alle landets 
virksomheder klart kan defineres som indenfor/udenfor 
”normalspildevand”.

Med venlig hilsen

Camilla Rosenhagen



11.1 Høring af bekendtgørelse om den variable del af 
vandafledningsbidraget for spildevand (trappemodellen)



Høring vedr. lovforslag om ny betalingsstruktur for 
vandafledningsbidrag
SAG-2013-03626  btt

Baggrund
Miljøstyrelsen har fremsendt høring vedr. lovforslag om 
betalingsstruktur for vandafledningsbidrag (Trappemodellen). 

Lovforslaget udmønter et forslag i aftale om Vækstplan DK og bygger på 
principper om en trappemodel for vandfledningsbidraget. Disse 
principper stammer fra en analyse i 2011 udarbejdet af 
Spildevandsudvalget med deltagelse af DI, Landbrug & Fødevarer, 
DANVA, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, 
Ejendomsforeningen Danmark og Parcelhusejernes Landsforening.

Formålet med lovforslaget er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår 
for danske virksomheder. Spildevandsomkostninger for virksomheder 
med højt vandforbrug sænkes til et niveau, som i højere grad svarer til de 
reelle omkostninger.

Indstilling
Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I dag er vandafledningsbidraget ens for alle uanset forbrug. Lovforslaget 
indebærer, at vandafledningsbidraget for virksomheder fremover skal 
fastsættes efter en betalingsstruktur baseret på en degressiv trappemodel 
med tre differentierede kubikmetertakster, der gælder for vandforbrug 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.

Sekretariatet har afgivet høringssvar, der fremhæver følgende:
 KL har som udgangspunkt ingen kommentarer til selve 

trappemodellen og dermed den ændrede omkostningsfordeling 
mellem virksomheder og private husstande

 Det er vigtigt, at den samlede betalingsstruktur indgår i 
evaluering af vandsektorloven, herunder mulighed for at ændre 
størrelsen af det faste bidrag, der afspejler, at op mod 80 % af 



omkostningerne for spildevandshåndtering er faste. For lave faste 
bidrag kan medføre, at kloakeringen sættes i bero i visse områder, 
eksempelvis i sommerhusområder, af hensyn til stabilitet i 
taksterne

 Lovforslaget betyder, at incitamentet for at gennemføre 
vandbesparelser og udvikle innovative miljøteknologiske 
løsninger i virksomhederne bliver påvirket i negativ retning. Der 
er pres på vores vandressourcer, og det bør vurderes, hvad 
konsekvenserne er for virksomhedernes vandforbrug

 Lovforslaget medfører, at borgere, offentlige institutioner og 
mindre virksomheder får større vandafledningsbidrag

 Lovforslaget kan medføre en uheldig skævvridning i de 
kommuner og/eller forsyningsområder, hvor der findes store 
vandforbrugende virksomheder og et mindre antal forbrugere

 Prisforhøjelsen for de private forbrugere i kommuner med 
relativt mange store vandforbrugende virksomheder bliver så stor 
som ca. 5-10 kr. pr. m3. Svarende til 850-1700 kr. ekstra pr. 
husstand

 Ændringerne betyder som udgangspunkt forøget administration 
samlet set i sektoren – og dermed også for kommunerne

 Det er i lovforslaget anført, at den administrative forøgelse til 
dels vil blive modsvaret af spildevandsselskabernes løbende 
effektiviseringer, uden at der foreligger dokumentation for dette.

Beslutning
Her skrives beslutningen
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KL's høringssvar Miljøtilsynsvejledningen

Helhedsindtryk
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 godt. 

Det er også positivt, at der også lægges vægt på dialog via diskussionsforum 
og høring af interessepartnere ved væsentlige ændringer.

Generelle bemærkninger
Der er i vejledningen overvejende tale om en god og grundig opsummering 
af bekendtgørelsen med mange gode links til anden lovgivning. Der er dog 
ikke ret meget at hente ud over lovteksten. Der savnes uddybninger, 
forklaringer, praktisk information dvs. den vejledende del savnes for en stor 
dels vedkommende. 

Miljøstyrelsen
Erhverveenheden

Sendt pr. mail til:
 erhverv@mst.dk, 
 cc andpe@mst.dk 
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Vejledningens FAQ er god, men vedvarende værdi kræver løbende 
opdatering og hurtigt opdatering af vejledningen, når FAQ-svar lægger op 
til det. Det er i det hele taget vigtigt, at Miljøstyrelsen afsætter den 
nødvendige tid og midler til at opdatere, kommentere indlæg og løbende 
kvalitetssikre vejledningen, hvis den skal bevare sin værdi for de 
kommunale sagsbehandlere, rådgivere og virksomheder. 

FAQ kan hurtigt blive et meget omfangsrig. Det kan hurtigt blive meget 
svært at finde rundt i svarene, hvis der ikke indbygges en form for struktur 
eller søgefunktion.

Der er allerede en del forskellige eksempler på tjekskemaer, tolkninger m.m. 
Det er rigtigt godt, og der er flere emner, hvor der endnu ikke findes 
eksempler, men hvor det ville være oplagt. Der er uden tvivl flere 
kommuner, som har gode eksempler til inspiration for andre. 

Når vejledningen udelukkende findes digitalt, kræver det, at adgangen er 
stabil. Dette synes ikke at have været tilfældet indtil nu. Generelt er der ofte 
lange svartider på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der bør overvejes en mulighed for at printe hovedteksten i vejledningen 
som et samlet dokument, selvom det er lidt i modsætning til intensionen i 
en wiki-vejledning. Ved udprint kan det evt. fremgå, at vejledningen 
løbende opdateres og udprintet dermed kan være ”forældet”.

Detaljerede bemærkninger

"Tilsynsmodellen"

Beskrivelsen af basistilsyn bliver en smule forvirrende, fordi der i flere 
omgange refereres til "samlet tilsyn". Det er nok at præsentere 
sammenligningen én gang.

Der anvendes ofte ordet "risikovurdering", det bør erstattes med 
"miljørisikovurdering".

Flg. sætning bør ændres: "Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til 
at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er 
muligheden for dialog og gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der 
er det centrale." Dialogen er til stede både på de små, mellemstore og store 
virksomheder, der bør derfor ikke differentieres mellem virksomhederne i 
dette afsnit

Flg. sætning bør justeres: "Nogen af de væsentlige miljøproblemer er måske 
forårsaget af virksomheder uden for kommunen. I så fald kan kommunen 
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ved forvaltningen af virksomheder i kommunen have fokus på at undgå 
kumulation." De væsentligste miljøproblemer i kommunen kan også være 
forårsaget af virksomheder, der ligger i kommunen, men som staten fører 
tilsyn med. Det er uklart om disse miljøproblemer alligevel beskrives i 
kommunens miljøtilsynsplan, så den giver et samlet overblik, eller om 
statens miljøtilsynsplan er så detaljeret, at de forholder sig til den enkelte 
virksomhed? Sætningen kan evt. sløjfes, indtil der er klarhed over denne 
problemstilling.

Det bør fremgå meget tydeligt af vejledningen, at den samlede 
score(risikoværdi) fra miljørisikovurderingen SKAL bruges til fastlæggelsen 
af tilsynsfrekvensen for IED-virksomheder/husdyrbrug, og at den samlede 
score KAN indgå i fastlæggelsen af tilsynsfrekvensen for alle øvrige 
virksomheder/husdyrbrug. Det bør stå klart, at tilsynsfrekvensen for alle 
andre end IED-virksomheder/husdyrbrug kan fastlægges ud fra enkelte 
parametre, eller at der kan inddrages andre relevante parametre, hvis det 
giver mening ud fra et miljømæssigt perspektiv. Eksempler herpå: 

1. Hvis en virksomhed scorer "1" i håndtering og opbevaring, da der 
håndteres kemikalier og affald i yderst begrænsede mængder, og 
score "1" på emissioner og regelefterlevelse kan det bruges som en 
tommelfingerregel til fastlægge tilsynsfrekvensen til hvert 6. år, 
uanset værdien af den samlede score. 

2. Hvis den væsentligste miljøpåvirkning er støj, og virksomheden 
scorer højt i "sårbarhed", kan det bruges som et argument for at 
fastsætte tilsynsfrekvensen, så der føres tilsyn med virksomheden 
hyppigt. 

3. På virksomheder, hvor der er mange regeloverskridelser (f.eks. 4 
overskridelser, hvilket er væsentligt mere end 2, som er kriteriet for 
en høj score) kan alene det forhold bruges som kriterium for at 
fastsætte tilsynsfrekvensen til hyppige miljøtilsyn. 

I lovteksten står der under "emissioner": 

”D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse
Score 1:

 Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller 
vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. 

 Husdyrbrug med højst 75 DE.

Score 3:
 Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller 

vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. 
 Husdyrbrug med mere end 75 DE, og højst 250 DE.

Score 5:
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 Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer. 
 Husdyrbrug med mere end 250 DE.”

I vejledningens pdf-dokument står der:
”En række industrivirksomheder har vilkår i en miljøgodkendelse eller givet som § 42-
påbud (ikke-godkendelsespligtige virksomheder) om begrænsning af emissioner til luft, 
jord eller vandmiljø. I det nedenstående scores virksomhederne på,

 Om de ikke har emissionsvilkår eller ingen emissioner, der reguleres af 
bekendtgørelser (score 1),

 om de har emissionsvilkår eller en emission, der reguleres i bekendtgørelser eller 
hvor virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med retningslinjer i 
vejledninger (score 3) eller

 om de er omfattet af PRTR-forordningen.”

Hvis formålet med parameteren "emissioner" skal følges, altså at der skal 
fokus på de virksomheder, som har en emission, er det vigtigt, at 
myndigheden fastlægger scoren ud fra OM der er emissioner på 
virksomheden, og ikke fastlægger scoren ud fra om der er meddelt et påbud. 
Derfor er det vigtigt, at de virksomheder, som "frivilligt, og uden påbud" 
har forholdt sig til deres emissioner, scores på baggrund af de aktuelle 
emissioner, som jo ER til stede på virksomheden. 

Det er ikke klart beskrevet hvilke typer husdyrbrug, der hører under de 
forskellige kategorier. Det er fx uklart om første del af § 12 stk.1, nemlig 
sætningen "Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering, 
udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog" 
er indeholdt i kategori 1a – eller om det KUN er de dyretyper, som er 
præciseret i nr. 1-3, som er indeholdt. 

Linkene "husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3" og 
"husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12" henviser til en ældre, ikke 
gældende version af loven.

Overgangsregler:

I forbindelse med overgangen fra minimumsfrekvensaftalen til 
miljøtilsynsbekendtgørelsen vil der ske en nulstilling af alle de tilsyn som 
kommunerne har udført efter minimumsfrekvens-aftalen, således at alle 
kommuner herefter får det samme udgangspunkt pr. 23. maj 2013. Det vil 
være på sin plads at oplyse hvordan kommunens tilsynsindsats i 2013 vil 
blive vurderet.

Vejledningen bør være mere konkret mht. hvordan overgangsreglerne skal 
fungere, specielt fordi fanen "Tilsynsplanlægning og frekvenser" er tom. 
Der mangler noget om hvordan der skal fastsættes et tilsynsmål, når der er 



5

ført tilsyn før og efter 23. maj m.m. Det virker lidt uklart, om det forventes, 
at tilsynsmålene vil kunne opfyldes fra 23. maj til 1. januar.

Tilsynsrapport og offentliggørelse

Under "Skemaer til offentliggørelse af tilsynsrapport" – efter 4. linje 
mangler der tekst. I tilsynsrapporten skal der jf. § 8 skrives om der er 
"konstateret jordforurening". Desuden bør det uddybes hvordan  det skal 
forstås? Betyder det, om der har været en jordforureningshændelse siden 
sidste tilsyn eller om er der ved tilsynet er konstateret forhold, som kan tyde 
på en jordforurening, og som skal sagsbehandles af myndigheden?

Udførelse af tilsyn

Afsnittes synes at være en ren kopi af den gamle vejledning. Især 
underafsnittene "Opfølgning på uheld" og "opfølgende tilsyn/aktiviteter" 
behøver en justering.

Med den nye bekendtgørelse indføres "snarest muligt efter", og "senest 6 
mdr. efter" i forskellige tilfælde af opfølgning (§7). F.eks. er sætningen: 
"Det vil være hensigtsmæssigt med et opfølgningstilsyn efter uheld og 
driftsforstyrrelser, som har givet - eller har kunnet give - anledning til 
væsentlig forurening". Dette bør opdateres.

Følgende kunne med fordel medtages i en revidering:
Samarbejde med det kommunale beredskab giver mulighed for udveksling 
af oplysninger om virksomheder, som ikke kendes af den ene af parterne. 
Det kan f.eks. være oplag af kemikalier, som beredskabet fører brandsyn 
med, men som miljømyndigheden ikke har kendskab til, eller oplag af f.eks. 
paller, plast o.lign. som miljømyndigheden konstaterer ved miljøtilsyn, og 
som kræver indretning efter de Tekniske forskrifter. Fælles brand- og 
miljøtilsyn er en glimrende måde at få en dialog med virksomhederne om 
forebyggelse af miljøuheld samt virksomhedens indsats ved miljøuheld.

Pdf-dokumentet "E. Sårbarhed" 

Her anvendes begrebet "nabobeboelse". Det ville være nyttigt med en 
præcisering, da disse i nogle sammenhænge kun medregnes, hvis de ejes af 
andre end landmanden eller ligger på ejendomme uden landbrugspligt osv. 
På samme side anvendes begrebet "åbne vandløb". Her kunne det også 
være ønskeligt med en nærmere præcisering.

Med venlig hilsen

Bjarke Tveterås Tind
Konsulent
KL. Kontor for Teknik og Miljø


	Godkendelse af referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 14. juni 2014
	Referat

	Temadrøftelse af planer
	35565.doc
	print.pdf

	Drøftelse vedr. Smart City
	Bilag vedr Smart City.docx

	Status for plankoncept til vandplanernes 2. generation
	tentativ tidsplan vandraad

	Høring af bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget for spildevand (trappemodellen)
	KL Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse vedrørende spildevandsafledningsafgift (trappemodel
	TKU - høring vedr. lovforslag om ny betalingsstruktur for vandafledningsbidrag

	KL’s høringssvar til vejledning om miljøtilsyn
	KL's høringssvar Miljøtilsynsvejledningen


