
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. 
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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 

Teknisk Direktør Iben Koch Rudersdal Kommune 

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, Holstebro Kommune 

Sekretariatschef i KTC, Ane Marie Clausen 

 

Gæster: 

Formand for KTCs planfaggruppe Karina Kisum, Ikast-Brande Kom-

mune  

Formand for KTCs faggruppe for byggeloven Michael Kjær-Jensen, Ha-

derslev Kommune 

Formand for KTCs faggruppe for Klima, energi og ressourcer, Niels 

Carsten Blühme, Albertslund Kommune 

  

Repræsentant fra Århus Kommune 
Afbud 

 

Repræsentant fra Odense Kommune 
Afbud 

 

Repræsentant fra Københavns Kommune 
Teknisk direktør Pernille Andersen, Københavns Kommune 

 

Repræsentant for Kommunaldirektørforeningen 
Direktør Hanne Ahrens 

 

KL 
Kontorchef Eske Groes 

Afdelingschef Erling Friis Poulsen 

Chefkonsulent Anni Kær Pedersen 

Chefkonsulent Troels Garde Rasmussen 

Konsulent Niels Phillip Jensen 

Konsulent Tine K. Garbers 

Konsulent Kristoffer Slottved 

Konsulent Nina Svaneberg 
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Afbud 
Direktør for Teknik og Miljø Lene Jensen, Lejre Kommune 

By- og kulturdirektør Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup Kommune 

By- og udviklingsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommu-

ne 

Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune 
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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 

 

Indstilling 

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

til godkendelse. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

Meddelelser: 

Eske orienterede om følgende emner: 

• Der er i finanslovsforslaget afsat 200 mio. kr. til 3 ministerier til grøn 

omstilling. Det er ikke endnu aftalt, hvordan midlerne skal deles. Fle-

re kan komme til i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne, hvis 

Enhedslisten bliver forligspartner 

• Det vil være hensigtsmæssigt, hvis emnet integrationer til Byg og Mil-

jø blev omtalt på KTCs årsmøde. Bilateral kontakt tages herom til 

Torben 

• Affaldsressourcediskussionen kører igen, med stor årvågenhed fra 

KL’s side 

• Fødevareerhverv går efter at overtage krydsoverensstemmelsen fra 

kommunerne og de andre myndigheder, der i dag har denne kontrol. 

Man har allerede overtaget den fra Kulturstyrelsen. 

• Kritik af ejendomsvurderinger – kommunerne har ikke noget med 

det at gøre. KL har udsendt en pressemeddelelse herom. 

• I forbindelse med økonomiaftalen blev det aftalt, at der skal etableres 

et færgesekretariat – til hjælp for de kommuner, der har færger til små 

øer. Specielt Enhedslisten og DF har ønsket sekretariatet. KL arbej-

der i øjeblikket med en model, at Færgesekretariatet placeres i et fag-

ligt miljø i Danske Havnes sekretariat. De berørte havne er medlem-

mer i forvejen. Der bliver tale om én person på fuld tid.  
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2. Temadrøftelser  

 

2.1. Temadrøftelser 2013 

SAG-2013-00813 KLE 

 

Indstilling 

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

temadrøftelser. 

 

Beslutning 

Udvalget vil forud for mødet i oktober bidrage med ønsker til temadrøf-

telser for 2014, således at der kan forelægges en plan for temadrøftelser 

på oktober mødet – med samtidige input fra KL’s sekretariat. 

 

  

2.2. Temadrøftelse af planer 

SAG-2013-05146 CRO 

 

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 

 

Beslutning 

Sagen drøftes på møde i Naturstyrelsen 4. september 2013. 

 

Udvalget udtrykte følgende: 

• Lokalplanværktøjet skal styrkes, i respekt for de forskellige behov, 

der er i fx Ikast-Brande og Rudersdal Kommuner 

• Lokalplanerne skal ses som et vigtigt redskab i vækstdagsordenen 

• Det er en udfordring, at der mangler koordinering i forhold til tilstø-

dende lovgivning - fx i forhold til husdyrområdet og klimaindsatsen 

• Der er brug for at se på den tid det tager, fx at lave en VVM – det 

kan være svært at forklare politisk og forklare borgere, at det, man 

godt ved, hvordan ender, skal tage så lang tid 
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• Det åbne land skal være friholdt fra byggeri. Det er der ikke altid nok 

opbakning til fra staten 

• Der er brug for at se på mulighederne for at tage noget ud af en lo-

kalplan eller lave små justeringer, uden at skulle lave en helt ny. Det 

kan gøres for byzone, men man kan ikke fjerne noget i en lokalplan i 

landzone. Vi skal respektere behovet for borgerinddragelse, men må 

her henvise til byggelovens helhedsvurdering, og at der efter reglerne 

i Forvaltningsloven og Bygningsreglementet laves partshøring og na-

boorientering – så demokratiet er ikke sat ud af drift 

• Det er klogt at overveje mulighederne for, at sammentænke lokal-

planlægning og byggesagsbehandling. 

• Der er brug for, at lokalplaner revitaliseres – med fokus på det strate-

giske niveau.  

• Lokalplaner skal give plads til skøn 

• De gamle kompetencenormer skal frem igen 

• Albertslund Kommune har valgt en anden retning og har taget alt ud 

med skøn mv. i lokalplaner – under henvisning til, at det er det fine-

ste redskab for lokalt demokrati og lokalpolitik 

• Lokalplaninstrumentet mangler noget om trafik og parkeringsfor-

hold.  

• Der er brug for, at der saneres i de forskellige høringsmodeller inden 

for forskellig lovgivning. Borgerne opfatter, at der er så mange pro-

cesser – hvor man gentager hvad der stod i tidligere papirer 

• Ved siden af lokalplanerne er kommet VVM-screening og VVM-

godkendelse, hvor borgerdialogen er det vigtige. Skal det ikke med-

tænkes i en ny model for plansystemet? 

• Kunne man sondre mellem det borgerrettede og det juridisk binden-

de.  Som eksempelvis er tilfældet for vandplaner. Det der er beskri-

velsen og baggrunden mv. – svarende til det borgerrettede - står i 

handleplaner mv. Det retlige grundlag står i en bekendtgørelse. 

• For Københavns Kommune er lokalplansystemet et stærkt styringsin-

strument for at kunne styre byen. 

• Der skal skabes mulighed for midlertidige anvendelsesmuligheder in-

denfor en lokalplan – fx i form af et tidsbegrænset tillæg 

 

 

 

 

2.3. Landdistriktsprogram 2014-2020 

SAG-2013-03094 trr 

 

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

møntes i konkrete ønsker til det nye landdistriktsprogram. 

 

Beslutning 

Troels henviste til, at regeringen gerne vil øge landdistriktsmidlerne på 

bekostning af den almindelige arealstøtte. Landdistriktsprogrammet bl i-

ver mere og mere kernefinansiering af  kommunale opgaver på natur- og 

vandområdet. Det program, der er til drøftelse vedrører 2014-2020, men 

bliver først implementeret fra 2015.  

Udvalget fandt det vigtigt at samtænke vandopland- og naturinitiativer, 

og henviste endvidere til, at der skal fokuseres på, at sikre bedre adgang 

til digital infrastruktur. 

  

2.4. Temadrøftelse om indførsel af timebaserede byggesagsgebyrer 

SAG-2013-03266 KSL 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget giver forslag til kommunernes input til den 

kommende bekendtgørelse om fastsættelse af byggesagsgebyrer fra og 

med 2015. 

 

Beslutning 

Michael Kjær-Jensen indledte punktet med at henvise til: 

• At der kommer en ny gebyrmodel fra 1.1.2015 baseret på timetakster 

• At der kan laves et fastgebyr på småhusbyggeri. 

• At det ikke vil være muligt at opkræve grundgebyr i den nye gebyr-

model, men at omkostninger, der normalt ligger i et grundgebyr kan 

indregnes i timeprisen.  

• At der bliver et intenst forløb frem mod december for at få vejled-

ningen på plads. Vejledning og bekendtgørelse kommer i høring i ok-

tober, og skal være færdig til jul 

• At det er uklart, om gebyret kan opkræves ved tilladelsen – eller i 

byggesagens senere faser, hvor sidstnævnte kan betyde, at der er en 

ringe interesse for at færdigmelde, mens førstnævnte model vil give 

øget administration i kommunerne. 

• At Dansk Byggeri og Dansk Industri ønsker forhåndsdialog. Det er 

vigtigt at kunne fakturere forhåndsdialogen. 

 

Udvalget gav følgende input: 

 

• Digitaliseringsomkostningerne – herunder til etablering og drift af 

timeregistreringssystemet – skal kunne regnes med i gebyret 
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• Dansk Byggeri henviser til, at der ingen sammenhæng er mellem kva-

litet og pris. 

• Gebyropkrævningen bør baseres på ensartede og præcise regler. 

Kommunerne kan ikke holde til, at der er for store forskelle.  

• KTC oplyste, at de har aftalt et møde med direktionen i Energistyrel-

sen  

• Det er vigtigt at få klarlagt, hvilke dele af lokalplanprocessen, der hø-

rer til byggesagen og til gebyrberegningen – og hvilke dele, der ikke 

kan medtages 

• Der skal i det omfang, det er muligt, fokuseres på forudsigelighed i, 

hvad prisen bliver når byggesagen er helt færdig 

 

KL arbejder videre med at få en fornuftig vejledning og bekendtgørelse 

om byggesagsgebyrer inden for den vedtagne lovs hjemmelgrundlag- i 

tæt samarbejde med KTC faggruppen for Bygningsreglementet.  
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Ændring af brugen af energisparemidlerne 

SAG-2013-02735 KSL 

 

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. 

 

Beslutning 

 

Udvalget gav følgende kommentarer: 

− Godt at få fokus på, at få flere af energisparemidlerne til smv og borge-

re 

− Skal der ske kobling til Bolig-Job-ordningen? 

− En alternativ vej til at skabe interesse for energirenovering er fx at få 

en bank til at give et særligt tilbud på at termografere – når der ønskes 

lån til at renovere. Eksempel findes i NordJylland 

− Der vil kunne hentes inspiration fra Det grønne hus i Køge. 

 

KL går nu videre med at konkretisere og undersøge mulighederne for at 

skabe et marked for energibesparelser hos SMV og boliger og undersøge 

i hvilket omfang, det er hensigtsmæssigt at overlade administrationen til 

kommunerne eller på anden måde involvere kommunerne. KL vil sam-

arbejde tæt med KTC faggruppen for Klima Energi og ressourcer herom.  
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

4.1. Drøftelse vedr. Smart City 

SAG-2013-05146 CRO 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 

 

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

initiativ på Smart-City området. 

 

 

Beslutning 

Carsten Blühme indledte. Såfremt Europa skal klare sig i konkurrencen – 

så skal vi være smartere til datastrømme, -intelligens og digitale infra-

strukturer. Byerne skal være dem, der trækker, der etableres platforme og 

tripple-helix-samarbejder med virksomhederne. 

 

Hele den grønne omstilling skal gøres mere intelligent. Der er nogle lov-

givninger, der i dag er stærkt begrænsende.  

 

København, Kalundborg, Århus mfl. arbejder med Smart City-

tankegangen.  Skal man fx have fri wifi?.  

 

Hvordan understøtter det vækstdagsordenen? Og hvordan fremstår de 

store danske byer samlet som Smart Danmark. Smart-city initiativer kan 

skabe arbejdspladser og eksportmuligheder. 

 

Det blev aftalt, at faggruppen for Klima, Energi og ressourcer arbejder 

videre med at få sat mere konkret indhold og finde eksempler frem, der 

kan tjene til en eventuel senere forelæggelse. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 

 

 

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

SAG-2013-04289 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets drøftelse, idet KL’s sekretariat foreløbige 

position er at arbejde for en løsning, der bedst dækker kommunernes 

behov i forhold til den kommunale myndighedsopgave på grundvands-

området. 

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. 

 

Beslutning 

Udvalget fandt: 

• Den mest praktiske model er nok, at staten fastholder opgaven som 

myndighed. De må gøre tingene færdige. 

• Det kan være en god model, fortsat at trække på GEUS som udfø-

rende.  

• Der må så etableres en samarbejdsmodel, hvor kommunerne kommer 

med i bestillerrollen. Der skal fastlægges en procedure til at afklare, 

hvad der kan bestilles og hvilke kriterier, der skal gælde for afleve-

ringsforretning/kvalitetssikring. Så den enkelte kommune kan følge 

op på, om man så også får det, som er bestilt. 

      

Niels Philip vil på baggrund af konkret spørgsmål se på – og bilateralt til 

Holstebro Kommune afklare - hvilke retsvirkninger der er af en grund-

vandsindsatsplan, særligt med afklaring af, om kommunerne kan stille 

krav hjemlet i en indsatsplan – eller der bliver tale om en erstatningssag. 

(RED.: Det kan oplyses, at en indsatsplan ikke giver hjemmel til, at de 

krav, der er opgjort i planen, kan gennemføres erstatningsfrit. Erstat-

ningsspørgsmålet følger vandforsyningslovens bestemmelser om ekspro-

priation mv.) 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

Ingen sager under dette punkt. 
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  

 

7.1 Implementering af økonomiaftalen – befordring(dagsordenspunktet 
udsendt særskilt) 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse 

 

Beslutning 

KL’s opgave går på at vise kommunerne, hvor der er mulighed for at 

hente de aftalte besparelser. I 2014 skal der spares 100 mio. kr., hvor 

pengene er reserveret til sundhedsområdet i kommunerne. 

 

KL laver møder med trafikselskaberne og kommunerne i løbet af efter-

året. Hvis kommunerne i højere grad skal bruge trafikselskaberne, skal 

trafikselskaberne kunne honorere kommunale krav – i forbindelse med 

kørsel af unge, handicapkørsel mv., og det skal kunne dokumenteres, at 

der sker en besparelse. 

 

KL har haft et indledende møde med direktørerne for trafikselskaberne.  

En anden mulighed kan være, at man laver sit eget kørselskontor i kom-

munen. 
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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. 

 

Beslutning 

Tiltrådt – med forbehold for kommunalvalg. Søren kan ikke den 29. au-

gust. Alle opfordres til at notere de nye datoer. 

 

  

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

SAG-2013-02920 TKG 

 

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. 

 

Beslutning 
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Kommunerne er opmærksomme på, at den nye adresseklient skal kunne 

bruges som dialogværktøj – men de kommer først til kommunerne i maj- 

juni 2014. Såfremt man kan få dele af opgaven ud, der vedrører kommu-

nal ejendom før it-systemet er klart, vil det være godt. 

 

Udvalgets ønske om at komme tættere på, hvor besparelserne for adres-

seprogrammet ligger, blev gentaget. Der blev henvist til et notat om ge-

vinster, som er lagt på KL’s hjemmeside. 

 

Sagen kan tages op igen efter 2015, når ESR’s registerdel er henlagt i 

statslige registre. Besparelsen vil blandt andet ligge i andre forvaltninger, 

når de ikke længere skal opdatere kommunale registre i ESR – men kan 

trække nødvendige grunddata fra statslige registre. 
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

Ingen sager under dette punkt. 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

10.1. Høring vedrørende udkast til Landsplanredegørelse 2013 

SAG-2013-05146 cro 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev nævnt, at man kunne 

overveje, om emnet om it-infrastruktur skulle med. Der var lidt delte 

meninger herom – for nogen var bekymrede for, at vi endte med, at læg-

ge for snævre begrænsninger på os selv.  

 

 

 

  

10.2. Status på vindmølleaftale og støj fra vindmøller 

SAG-2013-00608 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

10.3. Status for plankoncept til vandplanernes 2. generation 

SAG-2013-01379 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

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

SAG-2013-04742 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

11.2. KL’s høringssvar til vejledning om miljøtilsyn 

SAG-2013-03982 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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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  

Direktør for Miljø og Teknik Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg 

Kommune, takkede for godt samarbejde i udvalget. Hans plads overtages 

fra og med næste udvalgsmøde af Thomas Barfoed, Assens Kommune. 
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16. Lukkede sager  

 

Ingen sager under dette punkt. 

 

 


