
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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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 30. 
august 2013 

SAG-2013-00813 akp 

 

Baggrund 

Her skrives baggrunden 

 

Indstilling 

Vedlagte referat indstilles til godkendelse 

 

Sagsfremstilling 

Her skrives Sagsfremstillingen 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Temadrøftelser 2014 

SAG-2013-00813 akp 

 

Baggrund 

Der ønskes fokus på temadrøftelser også i 2014. 

 

Indstilling 

Listen over planlagte temadrøftelser for 2014 tiltrædes 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af input fra KTC og KL foreslås følgende plan for tema-

drøftelser i 2014: 

 

 

Torsdag den 6. februar 2014: 

o Vandplaner – 2. generation. Hvordan implementeres vandråd? 

o Vandsektorloven – evaluering – proces og mulighederne for ind-

flydelse. 

o Råstofområdet – den fremtidige deling mellem kommuner og regi-

oner 

o Affaldsresssourcestrategien 

 

Fredag den 11. april 2014 

• Befordring – anbefalinger til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges 

• Nedrivningspuljen – og landdistrikterne 

• Smart City 

• Ny planlov – skal skytset fortsætte? 

• Vejsektoren – vejafledningsbidrag – og ny vejlov 

 

 

Fredag den 13. juni 2014 

o Vindmøller: Hvilke nye redskaber har vi brug for, og hvordan får 

vi koordineret og lært af hinanden? – Forår / medio 2014 

o Byggepolitisk Strategi 

o Aktuelle emner i økonomiforhandlingerne 

o Dagsorden 

 

Fredag den 29. august 2014 
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Vandplaner – 2. generation. Status for kommunernes indsatsprogram for 

vandløb. 

Fremtiden for Ejendomsstamregisteret (ESR) 

 

 

Fredag den 10. oktober 2014 

Klimatilpasningsplaner efter 2014 

Kommunale ønsker til en ny digital strategi og nye fælleskommunale ini-

tiativer 

 

Torsdag den 11. december 2014 

Ændring af beredskabet. 

 

 

 

 

 

2.2. Temadrøftelse: Udvikling i lokal balance – udbaniseringens udfor-
dringer 

SAG-2013-04769 nsv 

 

Baggrund 

Hovedudfordringen – oplagt eller nedlagt? 

Danmark er stærkt præget af, at stadig færre store bykommuner har 

vækst og fremgang, mens stadig flere oplever, at borgere og arbejdsplad-

ser flytter væk, og mange aktiviteter og funktioner derfor forsvinder. 

Denne udvikling, der gør sig gældende globalt, er sat på dagsordenen bå-

de i regeringen og i KL. Udfordringen er hvilke virkemidler, der kan 

bringes i spil, hvis denne udvikling skal bremses og eventuelt helt ven-

des? Hvilke ressourcer vil det i givet fald kræve, og hvordan anvender vi 

dem bedst? Og hvad vil en skarp prioritering kræve af fremtidens kom-

muner? 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget i en første drøftelse af temaet, bidrager med 

synspunkter og indfaldsvinkler. Drøftelsen kan ske med udgangspunkt i 

følgende emner: 

• Hvordan kommer den skitserede udvikling til udtryk, der hvor den 

findes? 

• Hvordan kan vi støtte udvikling og vækst i yderområderne på trods af 

affolkning, faldende skattegrundlag og nedlagte traditionelle erhverv - 

nationalt og lokalt? 
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• Hvad kan kommunerne selv gøre, alene eller i samarbejde, med afsæt 

i de opgaver og beføjelser kommunerne har? 

• Hvordan kan de naturlige rammebetingelser, kulturhistorien, kultur- 

og naturressourcer lokalt engagement koblet med politisk lederskab 

gøres til attraktive værdier og aktiver til gavn for lokale borgere, 

fremtidig bosætning, erhvervsudviklingen og besøgende? 

 

Sagsfremstilling 

Teknik- og miljøområdet er centralt i den udviklingsproces, som følger 

af den fortsatte urbanisering. Kommuneplanerne skal forholde sig til a f-

folkning, tomme boliger, omdannelse og nedrivning af erhvervsbygnin-

ger og funktionstømning. Behovet for forsyning og infrastruktur ændres 

og skal gentænkes. Samtidig står mange kommunerne med svigtende be-

folkningsunderlag overfor det store spørgsmål: Hvad skal vi leve af i 

fremtiden? Lokalt skal det besluttes, hvilke områder der skal prioriteres.  

 

Fraflytning, ændret befolkningssammensætning og faldende aktivitet får 

af indlysende grunde betydning for al kommunal service – der bliver fær-

re midler til at opretholde standarden af service – ofte med en centralise-

ret kommunal service til følge. Mange yderkommuner er også præget af 

traditionelle erhverv, som er på retur og præget af lavt uddannelsesni-

veau og høj arbejdsløshed. 

 

Mange kommuner er i gang med at analysere deres situation og forfølger 

forskellige strategier for at tackle udviklingen. 

 

I Guldborgsund har man bevidst prioriteret nogle byområder, hvor til-

gængeligheden til kommunal service prioriteres.  

 

I Frederikshavn arbejder man med at få robusthed, selvhjulpenhed og en 

højere ’pyt’-grænse, for at nedsætte borgernes forventninger. 

 

I Morsø har man fået lavet syv businesscases omkring fremtidens er-

hverv. Det har ført til mere satsning på turismen gennem naturoplevel-

ser, skaldyr, blomsterparken samt energibesparelser.      

 

 

2.3. Huller i bredbånds- og mobildækning 

SAG-2013-05472 mih 

 

Baggrund 

Store forskelle mellem kommuner og indenfor den enkelte kommunes 

mobil- og bredbåndsdækning er en udfordring for borgere, virksomheder 
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og kommuner, og er en fortsat kilde til drøftelser af, hvordan der kan 

sikres en bedre dækning. Behovet vokser og er kritisk i forhold til såvel 

vækst- og udviklingsperspektiver, som behov for udvikling af den offent-

lige service med velfærdsteknologi og effektiv anvendelse af digitale 

hjælpemidler.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives input til, hvilke primære hensyn KL skal lægge 

vægt på i sine ønsker og krav til at sikre den digitale infrastruktur.  

 

Sagsfremstilling 

Emnet har været til debat i Teknik- og Miljøudvalget og i Arbejdsmar-

keds- og Erhvervsudvalget den 3. oktober. 

Udvalget blev den 3. oktober stillet overfor følgende indstilling: 

 

Det indstilles, at KL markerer sig kraftigere end hidtil med ønsker og 

krav til sikring af den nødvendige digitale infrastruktur og at udvalget 

drøfter: 

• Hvilke primære hensyn KL skal lægge vægt på i sine ønsker og krav 

til sikring af infrastrukturen? 

Som sagsfremstilling er de nævnte udvalg præsenteret overfor neden-

nævnte: 

 

”Bredbånd- og mobildækning er to adskilte dele af en digital infrastruk-

tur, men er tilsammen afgørende for sikring af adgang til tilstrækkelig in-

frastruktur. De kan derfor ikke ses isoleret fra hinanden, hvorfor de i det 

følgende blive behandlet sammen.  

 

Erhvervs- og vækstvinklen 

Manglende bredbånd betyder, at lokale virksomheder kan have vanske-

ligt ved at vokse, eller at virksomheder flytter/slår sig ned andre steder, 

hvor dækning ikke er et problem. Virksomheder, der ikke ønsker eller 

ikke kan flytte (fx landbrug), må tilpasse forretningen. Mange landbrug 

kan i dag ikke optimere deres produktion pga. manglende bredbåndska-

pacitet lokalt. Også det koster arbejdspladser og vækst lokalt.  

 

Velfærdssatsning i fare 

Problemet udfordrer kommunernes digitale målsætninger, især på vel-

færdsområdet, hvor anvendelsen af fx telemedicinske løsninger i stort 

omfang kræver bredbåndskvalitet. Hvis der ikke kan leveres bredbånd 

lokalt, kan det betyde dårligere løsninger for borgerne og dyrere løsnin-

ger for det offentlige. Borgerne vil opleve forskellige behandlingstilbud 

og manglende lokal infrastruktur kan betyde, at de store nationale og lo-
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kale ambitioner om behandling i borgernes eget hjem, ikke kan blive ind-

fries. Dermed kan potentialer og kvalitetsforbedringer ved anvendelse af 

digitalisering ikke hentes. 

 

Problem i hele landet 

Problemet eksisterer i de fleste kommuner. Det kan bl.a. illustreres ved, 

at man i mange af de gennemførte/planlagte telesundhedsprojekter hav-

de regnet med at kunne benytte borgerenes egne bredbåndsforbindelser, 

men det har vist sig, at  

• kvaliteten af dem var for svingende 

• de oplyste download- og uploadhastigheder ikke holdt 

• der kunne ikke garanteres oppetider.  

 

Selv i kommuner, hvor kommunen har stået for etableringen af ADSL til 

de deltagende borgere, var der stadigvæk problemer hos ca. 1/3 af bor-

gerne. Problemerne er enslydende i såvel landdistrikter som større byer.  

 

”Huller” i mobiltelefoni kendes også fra næsten alle kommuner, hvor 

hjemmehjælpen har problemer med at bruge smartphones og lignende på 

grund af manglende/dårlig dækning. Der findes mange områder i Dan-

mark, hvor mobildækningen er så dårlig, at der ikke overføres data. Det 

giver problemer for en effektiv opgaveløsning, hvor kommunerne an-

vender mobilt håndholdt udstyr i forbindelse med fx. hjemmesygepleje 

og hjemmepleje, men også mange andre områder har effektiviseret med 

disse løsninger. 

 

Telebranchen henviser til, at de dækningskrav, de har fået stillet i forbin-

delse med statens frekvensudbud, alene vedrører udendørs dækning, og 

at øget isolation og tykkere vinduesglas i boliger og virksomheder gør, at 

det bliver vanskeligere at få mobildækning indendørs.  

 

Konsekvensen er manglende effektiv og kvalitativ opgaveløsning. Ud-

fordringen vil f.eks. vise sig på medicinområdet, hvor det fælles medicin-

kort skal udbredes til anvendelse i alle kommuner. Dette er også en ud-

fordring for væksten i telesundhedsløsninger, der baserer sig på, at mobi-

le medarbejdere kan være koblet på netværk, uanset hvor de befinder sig.  

 

Markedets ansvar? 

Regeringen holder fast ved, at markedet skal/kan løse udrulningen af 

bredbånd og mobildækning. Erfaringerne viser imidlertid, at opgaven 

næppe i fuldt omfang kan løses på de kommercielle vilkår, der gælder i 

dag.  
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Det har regeringen også erkendt i en vis grad med beslutningen om ti l-

skud og mulighed for låneoptagning til udrulning af bredbånd på Born-

holm. 

 

Al vigtig infrastruktur er i Danmark ejet (vejnettet, skinnerne) eller regu-

leret (strøm, vand, færger, telefoni) af det offentlige. Den statslige regule-

ring har bidraget til at sikre, at der er strøm, vand og telefoni til alle hus-

stande i Danmark, men den har ikke kunnet sikre bredbånd og mobilte-

lefoni til alle indtil nu. 

 

Skal man fortsat arbejde for, at det primært er markedet, som skal løse 

opgaven, kunne man overveje følgende tiltag: 

• At der anvendes en del af de beløb, der indbetales i forbindelse med 

udbud af frekvenser, på at sikre en tilfredsstillende forsyning over alt 

i landet 

• Ved lov kræve, at licenshaverne underlægges forsyningspligt, så alle 

brugere sikres adgang til bredbånd og mobiltelefoni.  

 

Øget kommunalt ansvar? 

En anden mulighed er, at kommunerne påtager sig et større lokalt ansvar 

for, at dækningen med bredbånd/mobiltelefoni er tilstrækkelig ved, at 

kommunen bidrager til at finansiere anlæg af bredbånds/mobilløsninger. 

Det vil betyde betragtelige kommunale merudgifter, og et grundlæggende 

skift i hvem der er ansvarlig for etablering af samfundskritisk infrastruk-

tur.  

 

Man kan samtidig spørge, hvordan øgede offentlige investeringer vil på-

virke leverandørernes adfærd? Vil leverandørerne udskyde ”sunde” inve-

steringer for at afvente en kommunal medfinansiering og dermed få gra-

tis/medfinansieret netværk og større indtjening?  

 

Kommunale muligheder i dag 

Som reglerne er i dag, har kommunerne allerede visse handlemuligheder. 

F.eks. er kommunen typisk den største lokale aftager af teleydelser. Den 

indkøbskraft kommunen har, kan anvendes til, gennem udbud at søge at 

sikre at leverandører sikrer bedre dækning overalt i kommunen.  

 

Derudover kan kommuner bidrage til mobiludrulning ved f.eks. at indar-

bejde mobiludbygningen i lokalplaner, prioritere masteansøgninger, se 

positivt på ansøgninger om placeringer på offentlig jord, fremme samar-

bejdet mellem erhvervslivet, private aktører og kommunen om at frem-

me mobiludbygningen og som nævnt stille dækningskrav ved offentlige 

indkøb.  
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Kommunerne kan tillige, som vejmyndigheder, optimere krav om koor-

dination af gravninger, for at opnå en billiggørelse af lægning af lednin-

ger og kabler og ved at reducere eventuelle barrierer for adgangen til at 

lægge ledninger og kabler.” 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Status på evaluering af vandsektorloven 

SAG-2013-03710 btt 

 

Baggrund 

Evalueringen af vandsektorloven er i gang. Deloitte udarbejder evalue-

ringsrapport. Rapporten forventes at blive offentliggjort primo novem-

ber, hvorefter der er lagt op til en hurtig politisk proces. 

 

KL har gennem dialog med kommunale medarbejdere og følgegruppe 

løbende kommet med indspil til arbejdet med rapporten. 

 

Den 12. september var der midtvejsevaluering, hvor Deloitte fremlagde 

nogle af de foreløbige vurderinger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives eventuelle input til den videre proces. 

 

Sagsfremstilling 

Den 12. september var der midtvejsevaluering, hvor Deloitte fremlagde 

nogle af de foreløbige vurderinger, der vedrører prisloftregulering og ef-

fektiviseringskrav, erhvervspotentiale og teknologiudvikling samt gen-

nemsigtig og klar opgavefordeling. Da der er tale om en igangværende 

proces, er der tale om foreløbige resultater.  

 

De foreløbige analyser viser, at der overordnet set er sket et fald i drifts-

omkostningerne. De administrative omkostninger er steget. Analysen vi-

ser, at vandpriserne er steget mere end den generelle prisudvikling. 

 

Analyserne viser, at der er sket en effektivisering både hos de effektive 

og ineffektive selskaber. Der er dermed fortsat stor afstand mellem de 

mest effektive og de mindst effektive, så der er dermed fortsat et stort 

effektiviseringspotentiale. Effektiviseringspotentialet er afstanden mel-

lem effektive og ineffektive selskaber. 

 

Resultater af interviews og spørgeskemaer viser en generel ti lfredshed 

med selskabsudskillelsen, at rollerne mellem kommunal myndighed og 

vandselskaber er afklaret, og at samarbejdet mellem kommuner og forsy-

ninger generelt set fungerer godt.  
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Undersøgelsen viser stor utilfredshed med alt for bureaukratiske regler, 

og at de er til hinder for gode samfundsøkonomiske løsninger og ikke 

understøtter en hensigtsmæssig udvikling af sektoren. Der er generelt ti l-

fredshed med byrådspolitikerne i bestyrelserne, som udmærket formår at 

varetage selskabernes interesser. 

 

Sekretariatet har fortsat stor fokus på arbejdet med evalueringen af vand-

sektorloven. Det fremgår ikke klart nok af det foreliggende materiale, 

hvor vigtigt det er, at kommunen kan udøve en kommunal myndigheds-

udøvelse gennem politisk fastsatte mål og rammer ved, at vandforsy-

nings- og spildevandsplaner skal være bindende for forsyningsselskaber-

ne.  

 

Det fremgår heller ikke klart nok, at der skal være gode rammer for, at 

vandselskaber kan finansiere, driften og vedligeholde klimatilpasnings-

projekter. 

 

Den videre proces. 

Inden rapporten foreligger primo november foretager sekretariatet flg.:  

• En skriftlig tilbagemelding på de foreløbige analyser og resultater 

• KL skal sammen med KTC interviewes for anden gang af Deloitte i 

uge 40. Endelig dato er ikke fastlagt. 

 

Efter rapporten vil det være naturligt at tage en runde til miljøordfører-

ne. 
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

4.1. Håndtering af ønsker om forbedret afvanding 

SAG-2013-00783 npj 

 

Baggrund 

Naturstyrelsen har dannet et ”vandløbsforum”, hvor en række interes-

senter sætter stærkt fokus på afvanding. For at få bedre afvanding kører 

organisationerne på med kritik af offentlige myndigheder. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen diskuterer vandplaner med en lang række interessenter. I 

diskussionen fylder afvandingsinteresser rigtig meget, og fire organisat i-

oner (heraf tre landbrugsorganisationer) er meget opmærksomme på om-

rådet.  

 

Det er sekretariatets indtryk, at organisationerne ønsker at genskabe den 

praksis, der var engang, hvor det offentlige gav store tilskud til dræning 

og gennemførte afvandingsprojekter med henblik på landvinding.  

 

Nogle interessenter hævder, at kommunerne og/eller vandløbsloven 

hindrer nødvendig afvanding. Der er imidlertid intet i den nuværende 

vandløbslov, som hindrer forbedret afvanding.  

 

Hovedprincippet er, at en vandløbssag kan rejses af den, som ønsker en 

ændring. Landmanden, som ønsker forbedret afvanding, kan selv rejse 

sagen og efterfølgende betale omkostningerne ved ændringen af vandlø-

bet.  

 

For at ændre dette forhold kører nogle organisationer på med kritik af 

offentlige myndigheder – både Naturstyrelsen og kommunerne. 

 

Sekretariatet har indstillet til Teknik og Miljøudvalget, at KL imødegår 

kampagnen i første omgang gennem nogle fakta-ark om vandløb. Ideen 

med sådanne fakta-ark er drøftet med vandløbsfolkene i faggruppen 

KTC-NOV, der er positive over for ideen. I fakta-arkene kan KL og 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2013 

 SIDE  |  15 

KTC beskrive helt faktuelle ting om, hvordan vandløb reguleres og ved-

ligeholdes.  

 

Disse forhold er der enighed om med en række interessenter, som kan 

inddrages i udarbejdelsen for at sikre opbakning til sådanne fakta-ark. 

 

Inspirationen kommer fra en kreds af sydsjællandske kommuner, der er 

gået sammen med de lokale landbrugsforeninger om en ”standard for 

opmåling af vandløb”.  

 

Med denne standard flytter kommunerne diskussionen fra ufrugtbar dis-

kussion om målemetoder og kommuners kompetencer til en vurdering af 

de faktiske forhold i og omkring vandløbene. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 

Ingen sager under dette punkt. 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

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

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

 

 

8.1. Bølgeplansinitiativer vedr. affaldsområdet, råden over vej, graveti l-
ladelser samt parkering 

SAG-2013-06233 nis 

 

Baggrund 

 

Den 1. december 2014 skal borgerne og virksomheder benytte digitale 

selvbetjeningsløsninger til ansøgning/anmeldelser på 10 kommunale ser-

viceområder. Det bliver bl.a. obligatorisk for borgerne og virksomheder 

at betjene sig selv digitalt, når det gælder affaldshåndtering, gravetilladel-

se, råden over vej samt parkering. Disse områder er del af bølge 3 i den 

såkaldte bølgeplan. Det bliver obligatorisk for borgere og virksomheder 

at betjene sig selv digitalt pr 1. december 2014. Lovgivning herom for-

ventes bragt på plads i den kommende folketingssamling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter om der er andre emner hvor obligato-

risk selvbetjening vil være relevant (for bølge 4), og giver eventuelle 

kommentarer til det arbejde, der pågår i forhold til affaldsområde, råden 

over vej, gravetilladelser samt parkering.   

 

Sagsfremstilling 

Den 1. december 2014 skal borgerne og virksomheder benytte digitale 

selvbetjeningsløsninger til ansøgning/anmeldelser på 10 kommunale ser-

viceområder, hvor affaldsområdet, råden over vej, gravetilladelser samt 

parkering henhører til teknik- og miljøområdet og omtales i denne sags-

fremstilling. Også i forhold til byggeansøgninger og byggeanmeldelser 

(Byg og Miljø) vil der i samme bølge komme krav om, at borgere og 

virksomheder skal gøre brug af selvbetjeningsløsninger. 

 

Det er KL og KOMBIT, der analyserer opgaverne i såkaldte to-be pro-

jekter i efteråret-vinteren 2013 og 2014. Analyserne inkluderer ikke Byg 

og Miljø, da analyser i forhold til byggesager har været gennemført på et 

tidligere tidspunkt. Analyserne for de øvrige områder sker i det fælles-

kommunale program Effektiv digital selvbetjening. Der vil i løbet af ef-

teråret blive gennemført en række workshops med kommunerne på de 

nævnte områder. Herudover vil der blive foretaget en screening for bru-

gervenlighed og tilgængelighed af de løsninger, som er på markedet i dag. 
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Forløbet munder ud i en rapport, som vil være tilgængelig for kommuner 

og leverandører. 

 

Affaldshåndtering  

På affaldsområdet er der flere forskellige it-løsninger på markedet i dag. 

Her er ofte implementeret kontrol af adresser, og der er integration til de 

relevante fagsystemer på området (ofte er det fagsystemleverandøren 

som også leverer selvbetjeningsløsningerne). 

 

Der er estimeret en kommunal engangsinvestering for affald private i 

2014 og 2015 på sammenlagt ca. 4,5 mio. kr. Nettogevinstpotentialet er 

beregnet til ca. 10 mio. kr. 2015 stigende til ca. 12,7 mio. kr. i 2016 og 

frem. For affald erhverv er der estimeret en kommunal engangsinveste-

ring i 2014 og 2015 på sammenlagt ca. 3,33 mio. kr. Nettogevinstpoten-

tialet er beregnet til ca. 5,7 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 6,7 mio. kr. i 

2016 og frem. Den kommunale investering indeholder også supportom-

kostninger til at få flere til at benytte den digitale kanal fx 

 

Digitaliseringsgraden er i dag for henholdsvis private og erhverv 57 % og 

22 %. For at indfri gevinstpotentialet skal området have en digitalise-

ringsgrad på 90 % for både private og erhverv. 

Samarbejdskommunerne er: Furesø, Fredericia, Thisted, Aarhus, Køben-

havn, Aalborg, Odense, Assens, Kerteminde, Haderslev, Kolding, 

Brøndby. 

 

Efter den vejledende tidsplan er der afholdt 1. workshop i september og 

der følges op med 2. workshop i november/december. En rapport plan-

lægges udsendt til kommunerne i januar 2014. Der forventes en drøftelse 

af resultater med leverandørerne i februar 2014.  

 

Råden over vej 

Det bliver bl.a. obligatorisk for borgerne og virksomheder at betjene sig 

selv digitalt i forhold til råden over vej. KL og KOMBIT analyserer op-

gaven i et såkaldt to-be projekt i efteråret-vinteren 2013 og 2014. Det 

sker i det fælleskommunale program Effektiv digital selvbetjening.  

 

Området er begrænset til tilladelse til råden over vejareal. Ansøgningerne 

skal kunne dække forskellige typer af råden over vej fra opstilling af con-

tainere og arbejdsskure mm.  

 

Kun halvdelen af henvendelserne er regnet med i potentialet, idet mange 

kommuner modtager ”prej” om huller i vej m.v. , som ikke er omfattet af 
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obligatorisk digital selvbetjening. Området administreres forskelligt i 

kommunerne.  

 

Der findes flere forskellige løsninger på markedet i dag, dog har mange 

kommuner selv udformet blanketter, som håndterer borgernes og virk-

somhedernes ansøgninger om råden over vej.  

 

Der er estimeret en kommunal engangsinvestering på sammenlagt ca. 4,5 

mio. kr. i 2014 og 2015. Nettogevinstpotentialet er i 2015 på ca. 13,6 

mio. kr. stigende til ca. 15,6 mio. kr. i 2016 og frem. I den kommunale 

investering er medregnet support mv. for at sikre, at tilstrækkeligt mange 

vælger den digitale kanal. 

 

Digitaliseringsgraden er i dag på 20 %. For at indfri gevinstpotentialet 

skal området have en digitaliseringsgrad på 90 %.  

 

Ansøg om Gravetilladelse  

Hvert år udføres 90.000 gravearbejder (2011) i veje og på offentlige area-

ler, og hver gang skal graveaktøren lave et forberedende arbejde, der 

blandt andet består i at indhente ledningsoplysninger via Ledningsejerre-

gisteret (LER) og ansøge om gravetilladelse i de systemer, som den rele-

vante vejmyndighed benytter sig af. Disse gravearbejder forberedes og 

udføres af omkring 2.160 graveaktører, hvoraf de 1.700 mindst aktive 

graveaktører i gennemsnit forbereder op til 6 gravearbejder om året, og 

de 10 mest aktive graveaktører i gennemsnit forbereder mere end 2.500 

gravearbejder om året. 

 

Den 1. december 2014 bliver det obligatorisk for virksomheder at betje-

ne sig selv digitalt i forhold til gravetilladelse. KL og KOMBIT analyse-

rer opgaven i et såkaldt to-be projekt i efteråret-vinteren 2013 og 2014. 

Det sker i det fælleskommunale program Effektiv digital selvbetjening.  

 

Opgravning af ledningsarbejder mv. i almindelighed.  

Det er som udgangspunkt kun virksomheder, som ansøger om tilladelse 

til ledningsarbejder.  

 

Området indeholder ansøgning om tilladelse til gravearbejde typisk led-

nings arbejde på alle offentlige og private fællesveje i byzonen. Typisk er 

det virksomheder/entreprenører, som ansøger.  

 

Ud over vejlovens §§ 101 og 106 dækker emnet også sager i henhold til 

lbk. om graveadgang. I henhold til denne lov skal kommunen som 

vejmyndighed underrettes senest 4 uger før arbejdets begyndelse, når te-



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2013 

 SIDE  |  22 

leudbydere ønsker at fremføre kabler under eller langs veje (§ 1, stk. 6). 

Ligeledes skal kommunen selv inden 8 dage før anmelde til ejere af tele-

kabler, når kommunen vil iværksætte foranstaltninger, der kan forstyrre 

et telekabel (§ 5).  

 

Der er flere forskellige selvbetjeningsløsninger på markedet på dette om-

råde primo 2013. Umiddelbart har alle kommuner adgang til en løsning 

til anmeldelse af grave- og ledningsarbejde, som eksempelvis tilbydes af 

Vejman.dk/Vejdirektoratet. Det er dog ikke alle kommuner, som er ti l-

sluttet denne løsning, så en del kommuner har deres egne løsninger til 

dette formål, fra eksempelvis Grontmilj, EGKI eller Resultmaker med 

flere.  

 

Nettogevinstpotentialet er i 2015 på ca. 3,4 mio. kr. stigende til ca. 4 

mio. kr. i 2016 og frem. Digitaliseringsgraden er i dag på 45 %. For at 

indfri potentialet skal området have en digitaliseringsgrad på 90 %.  

 

Ansøg om Parkering  

Den 1. december 2014 bliver det obligatorisk at betjene sig selv digitalt i 

forhold til bestilling af beboerlicenser. KL og KOMBIT analyserer opga-

ven i et såkaldt to-be projekt i efteråret-vinteren 2013 og 2014. Det sker i 

det fælleskommunale program Effektiv digital selvbetjening.  

 

Den obligatoriske ordninger begrænset til beboerlicenser, som udstedes 

med baggrund i bekendtgørelsen af lov om offentlige veje § 107, stk. 2 

(vejloven (vejloven er under revidering, så paragrafhenvisningen kan æn-

dre sig i kommende samling))  

 

Der er i dag kun 10 kommuner, hvor borgerne har mulighed for at  be-

stille beboerlicenser. Dermed er området primært relevant for landets 

største kommuner, hvor der opkræves betaling for parkering.  

 

For de kommuner, der allerede i dag har en digital løsning, er der en høj 

digitaliserings grad. Det er dog ikke i alle kommuner, hvor borgerne i 

dag har mulighed for at ansøge om beboerlicens, at der er digitale selvbe-

tjeningsløsninger.  

 

Digitaliseringsgraden i dag er på 65 %. For at indfri potentialet på områ-

det skal der opnås en fremtidig digitaliseringsgrad på 95 %.  

 

For området er der estimeret en kommunal engangsinvestering i 2014 og 

2015 på sammenlagt 2,7 mio. kr. På baggrund af dette forventes der et 
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nettogevinstpotentiale i 2015 på 8,1 mio. kr. stigende til 10,5 mio. kr. fra 

2016 og frem.  

 

De 10 kommuner hvor borgerne i dag har mulighed for at bestille parke-

ringslicenser, herunder beboerlicenser, har organiseret sig i et  parkerings 

foreningsfællesskab. 

 

 

Der kan hentes yderligere information om beregningerne for gevinster 

og kommunale udgifter her: http://www.kl.dk/Horing-af-

falleskommunale-it-arkitekturprincipper/Uddybning-af-indhold-i-bolge-

3-id137454/?n=0&section=4652 

 

 

http://www.kl.dk/Horing-af-falleskommunale-it-arkitekturprincipper/Uddybning-af-indhold-i-bolge-3-id137454/?n=0&section=4652
http://www.kl.dk/Horing-af-falleskommunale-it-arkitekturprincipper/Uddybning-af-indhold-i-bolge-3-id137454/?n=0&section=4652
http://www.kl.dk/Horing-af-falleskommunale-it-arkitekturprincipper/Uddybning-af-indhold-i-bolge-3-id137454/?n=0&section=4652
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

9.1. Koordineret kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding – status  

SAG-2013-01843 ach 

 

Baggrund 

KL’s formand og næstformand mødtes med miljøministeren i maj må-

ned. Her blev den kommende ressourcestrategi og affaldsforbrændings-

området drøftet, og der blev aftalt en såkaldt ”arbejdsdialog” med min i-

steriet.  

 

Efterfølgende er KL’s udspil fra april 2013: En moderniseret affaldssek-

tor – med sikkerhed for økonomi og energi blevet gennemregnet og 

trykprøvet af eksterne konsulenter i en fælles dialog med Miljøstyrelsen.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Sagen blev drøftet på møde i Teknik- og Miljøudvalget 3. oktober 2013. 

 

Fremsendelsen af KL’s udspil og den efterfølgende dialog med ministe-

ren har resulteret i, at der blev igangsat en proces med Miljøstyrelsen og 

Energistyrelsen med det formål at kvalificere metoder og beregningsfor-

udsætninger gennem yderligere analyser.  

 

Beregningerne er gennemført af Ea Energianalyse, mens Rambøll har 

suppleret med kapacitetsdata. Formålet er at belyse sammenhængen 

imellem den langsigtede udvikling i energisektoren og udviklingen på af-

faldsområdet, herunder især tegne et billede af potentielle samfundsøko-

nomiske gevinster ved en effektiv tilpasning af forbrændingskapaciteten, 

hvor der også tages højde for de økonomiske konsekvenser for varme-

forbrugerne.  

 

Analysen skal biddrage til at udvikle et troværdigt alternativ til tvangsud-

licitering af forbrændingsopgaven. Sekretariatet arbejder således sammen 

med affaldsforeningen på at udvikle modeller, så der ikke bliver omfat-

tende tab af penge, idet modellen bygger på en trinvis og styret afvikling 

af forbrændingskapacitet.  
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De foreløbige resultater af den samfundsøkonomiske analyse viser en 

potentiel, samlet samfundsøkonomisk gevinst på 150 – 200 mio. kr. pr. 

år ved effektiv tilpasning af forbrændingskapaciteten og en centralisering 

af den fremtidige kapacitet i de store fjernvarmeområder. 

 

Der udestår en stillingtagen til den videre interessevaretagelse i forhold 

til den koordinerede kapacitetstilpasning, og der udestår en nærmere 

drøftelse af Ea Energianalyses rapport med affaldsforeningen inden of-

fentliggørelse og den efterfølgende dialog med Miljøministeriet.  

 

Dialogen med Miljøministeriet vil skulle forholde sig til, hvordan for-

brændingssektoren skal moderniseres. De forslag, der ligger på bordet 

indebærer, at det enten sker via KL’s forslag om en koordineret og der-

med styret tilpasning, eller via statens forslag om liberalisering med tilhø-

rende tvangsudbud.  

 

Statens model indebærer, at hvis bare kommunerne udliciterer forbræn-

dingen af deres husholdningsaffald, så klarer markedet resten. 

 

Sekretariatet hører, at der er kommet forskellige juridiske vurderinger, 

der spiller ind på et udspil om modernisering. Det gælder bl.a. de øko-

nomiske konsekvenser ved, at der ikke længere kan ydes kommunegaran-

terede lån til anlæggene i statens forslag. Samlet set giver det et resultat, 

hvor KL’s model vil kunne bidrage med samme effektivisering som sta-

tens model.   

 

Endelig er det vigtigt, at sagen om kapaciteten for forbrænding af affald 

ses i sammenhæng med udviklingen i øvrigt på energiområdet, og det er 

derfor fint, at Energistyrelsen er med i dialogen.  

 

Der nedlægges et kraftvarmeanlæg årligt. Hvis den udvikling fortsætter, 

er det et spørgsmål om en kortere årrække før anlæg af denne karakter 

ikke længere findes. I øjeblikket er det DONG, der lukker sine anlæg.  

 

Hvis man gennemfører statens model for forbrænding af affald, så vil 

langt de fleste af de sidste anlæg også lukke. Tilbage er en situation, hvor 

alle de store anlæg til produktion af fjernvarme er afviklet. Det passer ik-

ke godt med energipolitikken, hvorefter der i fremtidens fossilfrie sam-

fund skal være mere fjernvarme end i dag. 

 

 

9.2. Høringssvar om forsyningssikkerhedsafgift  

SAG-2013-06010 ach 
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Baggrund 

Skatteministeriet har den 9. august 2013 udsendt et forslag til ændring af 

bl.a. kulafgiftsloven i høring, som indfører en såkaldt forsyningssikker-

hedsafgift på VE-brændsler. Lovforslaget er en del af Energiaftale 2012 

om den danske energipolitik 2012-2020, som Regeringen, Venstre, 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik 

22. marts 2012 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Sagen har været på dagsorden til møde i Teknik- og miljøudvalget 3. ok-

tober 2013. 

 

Lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften vil ændre på de gældende 

regler for affald, idet der foreslås en opdeling af brændbart affald i al-

mindeligt affald til forbrænding og VE brændselsaffald til forbrænding.  

 

VE brændselsaffald er karakteriseret ved at indeholde mindre end 1 % 

fossile materialer. Tidligere har alt affald til forbrænding i affaldsfor-

brændingsanlæg været reguleret efter de samme regler. 

 

Lovforslaget har været behandlet i KTC og er drøftet med Dansk af-

faldsforening.  

 

Effekterne af denne afgiftsomlægning er mangelfuldt beskrevet i lov-

forslaget. Det er nævnt som eksempel, at der vil blive forbrændt 50.000 

tons træaffald, der i dag eksporteres; der vil blive forbrændt 35.000 tons 

træaffald, der i dag genanvendes; mens Skatteministeriet vurderer, at pa-

pir- og papgenanvendelsen ikke bliver påvirket..  

 

Argumentet er, at ændringen vil hindre, at dansk affald forsvinder ud af 

landet. Det er selvfølgelig hensigtsmæssigt, at dansk affald til forbræn-

ding kan havne i danske ovne, så det erstatter kul og olie. 

 

Men modsat vil der med den nye afgiftsstruktur også være risiko for, at 

affaldsfraktioner, der kræver en ekstra indsats af affaldsproducenten og i 

indsamlingsleddet at genanvende, i højere grad vil tilgå forbrændingsan-

læggene. 
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KL påpeger i høringssvaret, at en afgiftsreduktion for en del af erhvervs-

affaldet til forbrænding kan vise sig ikke at harmonere med den kom-

mende ressourcestrategi for affald. 

 

Det fremsendte lovforslag kan således give kommunerne udfordringer i 

arbejdet for en øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet. 

 

./.          KL’s høringssvar til lovforslaget er vedlagt. 

 

 

9.3. Grønbog om plastaffald i miljøet 

SAG-2013-05615 adn/ach/oci  

 

Baggrund 

Kommissionen har den 7. marts 2013 offentliggjort en grønbog om 

plastaffald - som et bidrag til en omfattende gennemgang af EU’s af-

faldslovgivning, der forventes tilendebragt i 2014.  

 

Formålet med grønbogen er at skabe debat om, hvordan man producerer 

plastprodukter, som er mere bæredygtige, og hvordan man mindsker 

mængden af plastaffald.  

 

Sekretariatet finder det er positivt, at der er taget initiativ til en fælles eu-

ropæisk indsats til fremme af mere bæredygtige plastprodukter og en me-

re ressourceeffektiv håndtering af plastaffald. Det er særlig vigtigt, at der 

skabes et marked for genanvendeligt plast. 

 

Sagen behandles på Regionsudvalgets plenarforsamling i den 7.-9. okto-

ber 2013.  

 

 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning  

 

Sagsfremstilling 

Sagen behandles også i KLs´s Internationale udvalg og i KL’s Teknik- og 

Miljøudvalg og efterfølgende i bestyrelsen med følgende indstilling: 

Det indstilles, at KL stemmer for Regionsudvalgets forslag til udtalelse 

med forbehold for de ændringsforslag, som måtte komme. 

 

Kommissionen ønsker at indsamle oplysninger og synspunkter til brug 

for at vurdere den nødvendige indsats og definere en europæisk strategi 
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til at reducere de miljø- og sundhedsskadelige virkninger af plast og 

plastaffald.  

 

Baggrunden er, at der verden over produceres mere og mere plastaffald 

og millioner af tons plastaffald ender i havene. Plast har meget lang 

holdbarhed, som betyder, at ukontrolleret bortskaffelse er problematisk, 

da plast kan bestå i miljøet – især i havmiljøet – i flere hundrede år. Der 

eksisterer i forvejen visse tiltag til at tackle plastaffald i miljøet, men 

EU’s affaldslovgivning fokuserer ikke specifikt på udfordringerne med 

plastaffald. 

 

I Kommissionens grønbog præsenteres en række løsningsmodeller på 

udfordringerne med plast og plastaffald og stiller til inspiration i alt 26 

spørgsmål fordelt på en række forskellige temaer som fx : et affalds-

hierarki for anvendelsen af plastaffald, mål for genanvendelse, holdbar-

hed samt plasttyper, herunder fremme af bionedbrydeligt plast.  

 

I forbindelse med høringen om grønbogen, har Regionsudvalgets ordfø-

rer, Lina Gillham (UK/EA), udarbejdet et meget ambitiøst forslag til ud-

talelse, hvor hun er positiv overfor Kommissionens tiltag. Særligt lægger 

ordføreren vægt på de udfordringer, der er forbundet med store forskelle 

i overholdelsen og implementeringen på tværs af medlemsstaterne.  

 

Samtidig opfordres Kommissionen til at tage en aktiv rolle, herunder a) 

støtte et marked for genanvendeligt plastic, b) fremme af grønne indkøb 

samt c) finansiering af infrastruktur, der kan fremme effektiv genanven-

delse og stoppe finansiering af deponering.  

 

KL´s ordfører i Regionsudvalget tilslutter sig endvidere Europa-

Parlamentets opfordring om et forbud mod al deponering af genanven-

deligt affald inden 2020.  

 

Set med danske kommunale briller, er det især vigtigt, at der skabes 

sammenhæng i værdikæden, så det plast, som kommunerne i stigende 

omfang kommer til at samle ind, kan indgå i nye produkter, og der ska-

bes et marked herfor. 

 

Plastemballager muliggør både hygiejnisk opbevaring og billig transport 

af varer – men grundlaget for genanvendelsen af plastaffaldet som res-

source skal styrkes. Danmark er ét af de lande i EU, som indsamler 

mindst plastaffald pr. indbygger. Hver dansker bruger i gennemsnit 135 

kg plast om året ifølge plastindustrien. 
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Der er behov for innovation og design af nye løsninger både på affalds-

håndtering og produktudvikling, hvad angår genanvendelse af plast.  

 

Sekretariatet vurderer, at den indsats, som der lægges op til med grønbo-

gen, er gavnlig, og at KL kan støtte Regionsudvalgets forslag til udtalelse 

om Kommissionens initiativ. 

 

 

 

9.4. Solceller på kommunale bygninger 

SAG-2013-00150 BRH 

 

Baggrund 

./. Flere og flere kommuner opsætter solcelleanlæg på kommunale bygnin-

ger. Målet er at blive delvist selvforsynende med el baseret på vedvaren-

de energi og medvirke til at nå eventuelle opstillede mål for CO2-

reduktion. I mange tilfælde kan der desuden opnås en økonomisk bespa-

relse over tid. De kommunale initiativer er siden foråret blevet bremset 

af uklarhed omkring kravet om etablering af selskaber til solcelleanlæg. 

Dertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne bliver modregnet 

i bloktilskud af den el, som de kommunale solceller producerer.  

 

Indstilling 

Sagen forelægges til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Energistyrelsen har i et brev af 27. juni 2013 udsendt til samtlige kom-

muner orienteret om, at kommunerne er forpligtet til at etablere selska-

ber, når de opsætter solceller på kommunale bygninger. Af samme brev 

fremgår det dog ikke, hvilke sanktioner/repressalier, der kan komme på 

tale overfor de kommuner, som ikke har oprettet selskaber. KL er i dia-

log med Energistyrelsen om dette og forventer en snarlig udmelding fra 

central side.  

 

I brevet orienterer Energistyrelsen endvidere om, at energiforligspart-

nerne er blevet enige om at dispensere for selskabskravet for en pulje på 

op til i alt 20 MW kommunale solcelleanlæg. Der forventes ligeledes en 

snarlig udmelding om, hvordan denne pulje vil blive administreret. 

 

En anden problemstilling når kommunerne opsætter solceller på egne 

bygninger er spørgsmålet om modregning i bloktilskud. Som sagen lan-

dede inden sommerferien, lagde forligsparterne ikke op til at ændre, at 
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kommunerne bliver modregnet i bloktilskud af den el, som de produce-

rer via solcelleanlæg.  

 

Sekretariatet er orienteret om at Energistyrelsen regner på, hvad mod-

regningen betyder for de kommuner, som ønsker at opsætte solcellean-

læg. Det er sekretariatets vurdering, at der er tale om beskedne midler, 

som i sidste ende bliver trukket i bloktilskud, men at der ligger en ufor-

holdsmæssig stor administrativ byrde i kommunerne til udførelse af den 

regnskabsmæssige opgørelse og dokumentation. KL arbejder for, at 

kommunerne ikke skal modregnes i bloktilskud. 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

10.1. Høring af Landsplanredegørelse 2013 

SAG-2013-05146 CRO 

 

Baggrund 

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

ringen en politisk udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle 

udvikling i landet. Landsplanredegørelsen signalerer, hvad staten vil gøre, 

og hvilke handlinger (også i kommunerne), der skal bidrage til at realisere 

den ønskede udvikling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen 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 den angiver en række forventninger til regionsråd og kom-

munalbestyrelser. Blandt handlingerne indgår projektsamarbejder med 

kommunerne. 

 

Denne landsplanredegørelse lægger vægt på strukturudviklingen med 

vækst i de største byer og afvandring fra landområderne, men nævner 

samtidig, at regeringens udgangspunkt og mål er vækst i hele landet.  

 

Desuden behandles hovedoverskrifterne: Vækst, grøn omstilling og grøn 

energi, Danmark i Norden og EU ressourcer, landdistrikter og det åbne 

land, hovedstadsområdet og byerne på vej mod bæredygtighed. Grøn 

energi ses bl.a. som en måde at skabe arbejdspladser i landdistrikter.  

 

Af generelle kommentarer til redegørelsen kan fremhæves følgende: 

 

Landsplanlægningen kan både illustrere, hvor der er statslige interesser, 

og hvilke politiske visioner, der er for udvikling af Danmark på langt 

sigt.  
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I udkast til Landsplanredegørelse lægges afgørende vægt på kommuner-

nes rolle som den planlæggende og udførende myndighed. Det er her, at 

de mange interesser samles og afvejes. Samtidig kan redegørelsen læses, 

som en statslig forståelse for, at kommunernes forhold, naturgivne bag-

grund og prioritering er og må være forskellig.  

 

KL hilser beslutningen om at afskaffelse de regionale udviklingsplaner 

velkommen. Det er dog væsentligt at understrege, at den nye vækst- og 

udviklingsstrategi ikke skal have styrende virkning for kommunernes 

indsats. Kommunerne ønsker ikke at have et over- og underordnelses-

forhold mellem regioner og kommuner. Det er vigtigt for kommunerne, 

at den nye strategi afspejler dette hensyn.. 

 

Redegørelsen tager fat på en lang række relevante emner, hvor særligt 

den stadige og forstærkede urbanisering har betydning for planlægningen 

fremadrettet, også i kommunerne.  

 

Hvor redegørelsen giver et godt bud på udfordringer, er der færre bud på 

løsninger og ideer til, hvordan kommunerne for alvor takler denne pres-

serende problemstilling. Der opfordres derfor til, at Landsplanredegørel-

sen trækker skarpere konklusioner på baggrund af de analyser, den frem-

lægger, så disse kan ligge til grund for fremtidige samarbejde med kom-

munerne om at få taklet disse problemstillinger bedst muligt. 

 

Redegørelsen indeholder en række forventninger til kommunernes arbej-

de i de kommende år. Helt overordnet er det afgørende, at kommunerne 

har tilstrækkeligt med redskaber og muligheder for at leve op til disse 

forventninger.  

 

Dette synes ikke at være tilfældet i alle sammenhænge, bl.a. på vindmøl-

leområdet, hvor betydelige problemstillinger udestår. KL ser derfor frem 

til et fælles, ambitiøst samarbejde om at få tilvejebragt virkemidler, som 

muliggør en opstilling af et tilstrækkeligt antal møller i kommunerne, på 

en måde som borgere og politikere kan leve med. 

 

Nye strategier og politikker bør udformes på en måde og i det omfang, 

det giver mest mening i den enkelte kommune. Nye politikker og strate-

gier kan ikke erstatte velvalgte beslutninger og prioriteringer om hand-

linger i Byråd og forvaltninger. 

 

Mulig digitalisering af planlægningen bør spille en rolle i redegørelsen. 

Staten har her en forpligtelse til at tilvejebringe den fornødne finansie-
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ring i en omstillingsfase, og opstille visioner for, hvad en digitalisering 

kan medvirke til, til gavn for samfund og borgere. 

 

Høring af Landsplanredegørelsen havde frist den 27. september 2013. 

 

./. Høringssvar fra KL er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges hørings-

svar fra KKR Midt. KKR Sjælland, Nordjylland, Sydjylland og Hoved-

staden afgiver ikke selvstændige høringssvar. 
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

11.1. Høringssvar om revison af spildevandsbekendtgørelsen 

SAG-2013-05150 btt 

 

Baggrund 

KL har modtaget udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen i hø-

ring. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Den nuværende spildevandsbekendtgørelse er fra 2007. Siden da har 

spildevandsområdet gennemgået mange ændringer, herunder udskillelse 

af spildevandsforsyningen.  

 

Revisionen omfatter hovedsageligt konsekvensrettelser og en række 

mindre justeringer. Men har også enkelte markante ændringer, herunder 

krav om digitalisering af spildevandsplaner. 

 

KL’ sekretariat har udarbejdet et høringssvar. I høringssvaret fremhæves 

flg. hovedelementer: 

 

Digitalisering af spildevandsplanerne 

Bekendtgørelsen stiller krav om digitalisering af spildevandsplanerne i 

PlansystemDK. Opgaven synes fortsat at kræve en del udredning og op-

gaven vurderes at ligge ud over de nuværende rammer, hvilket derfor 

kræver en økonomisk afklaring.  

 

Desuden er kommunernes nuværende data på spildevandsområdet ikke i 

en tilstand, der umiddelbart lader sig digitalisere. Bekendtgørelsens oplæg 

til tidshorisont er derfor alt for kort.  

 

Sekretariatet fremhævede at forslaget om, at kommunerne skal lægge 

spildevandsplaner i Plansystem.dk for at andre it-systemer kan udstille 

data automatisk, endnu engang viser nødvendigheden af at sikre en stan-

dardiseret opbygning af informationer i planer, så kommunerne kan gøre 

brug af samme standardisering i egne planværktøjer. Dette bør ske ved 

en prioritering af projektet i den fællesoffentlige digitale strategi om at 

digitalisere planer i plansystem.dk i Naturstyrelsen. 
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Derved kan opnås, at opdateringen fra de kommunale planværktøjer og 

direkte ind i Plansystem.dk kan gøres automatisk på den længere bane, 

fordi der bruges samme standardiserede opbygning på begge sider. 

 

Oversvømmelseskort og oplysninger 

Kommunerne kan anmode forsyningerne om oversvømmelseskort og 

kapacitetsproblemer i regn- og fællesledninger. Det er uhensigtsmæssigt, 

at dette kun kan ske i forbindelse med kommuneplan 2013 eller i tillæg 

hertil. Klimatilpasning er ikke en engangsopgave, men en løbende pro-

ces.  

 

Nogle kommuner har udsat bestilling af et oversvømmelseskort for dele 

af kommunen, da forsyningen ikke råder over de nødvendige ledningsda-

ta, som er en forudsætning for at producere kortet i hele kommunen. 

Det må derfor sikres, at de kommuner, der ikke har bestilt dette kort, 

helt eller delvist, fortsat kan anmode om det, når det passer ind i kom-

munens arbejde med klimatilpasning og som følge af, at forsyningerne 

først senere har de nødvendige ledningsdata. 

 

Udtrædelse af spildevandsforsyningsselskabet 

Det fremgår ikke tydeligt, hvordan samspillet er mellem udpegning af 

områder, hvor kommunalbestyrelsen er positivt indstillet for udtrædelse 

af spildevandsforsyningsselskabet, og så den konkrete behandling af en-

kelte ejendommes udtrædelse.  

 

Det skal sikres, at hver enkelt ejendoms delvise udtrædelse af spilde-

vandsforsyningsselskabet, f.eks. ved afkobling af regnvand, ikke særskilt 

skal indføres i spildevandsplanen og dermed gennemgå den samlede pro-

ces med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen. 

 

Spildevandsplanen skal forhandles med forsyningsselskaber 

Udkastet fastsætter, at forslag til spildevandsplan skal forhandles med 

forsyningsselskaberne. Forsyningsselskaberne sidder inde med en del af 

den viden, som danner grundlaget for spildevandsplanen. Kommunen er 

planmyndighed. Udarbejdelse af spildevandsplanen skal ske i et samar-

bejde mellem kommune og spildevandsselskab.  

 

Det bør fremhæves, at ”forhandles” dækker over, at der skal være en dia-

log, hvor bl.a. konsekvenser ved planen og forsyningsselskabets ønsker 

bringes i overvejelse. 

 

Bindende spildevandsplaner 
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Det bør indføjes i bekendtgørelsen, at kommunernes spildevandsplaner 

skal være bindende for selskaberne. 

 

 

 

 

 

11.2. Høringssvar bekendtgørelse om standardvilkår for miljøgodken-
delser  

SAG-2013-04831 btt 

 

Baggrund 

KL har modtaget forslag til bekendtgørelse om standardvilkår i høring. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til bekendtgørelse om standardvilkår indeholder bilag med stan-

dardvilkår til brug for miljøgodkendelse af virksomheder.  

 

Bekendtgørelsen skal afløse bilag 5 i den tidligere godkendelsesbekendt-

gørelse. I bekendtgørelsen fastholdes standardvilkår for visse bilag 1-

virksomheder, der før var bilag 2 virksomheder med standardvilkår, men 

er blevet flyttet til bilag 1 i forbindelse med implementering af IE-

direktivet. 

 

Høringen omfatter også konsekvensrettelser i godkendelsesbekendtgø-

relsen. 

 

Da standardvilkårene fylder meget og løbende opdateres, foreslås disse 

nu overført til en ny bekendtgørelse. Det er hensigten at skabe et bedre 

overblik og større brugervenlighed. 

 

KL’s sekretariat har udarbejdet høringssvar, hvori der er taget forbehold 

for den politiske behandling. Flg. Hovedelementer er fremført: 

• Det er positivt, at standardvilkår samles i en separat bekendtgørelse. 

Det giver et bedre overblik og letter arbejdet med løbende ændringer.  

• Det er helt afgørende for myndigheder og virksomheder, at vilkår er 

præcise formulerede, forståelige, entydige, lette at læse og ikke mindst 

er mulige at håndhæve.  

• Bilaget med vilkår er meget omfattende og en forbedring af bruger-

venligheden bør tilstræbes. Ligeledes bør bekendtgørelsen indtænkes 
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i og koordineres med digitaliseringen af miljøgodkendelsesområdet, 

Projekt Digital Erhverv (PDE). 

• En mulighed for forbedring kunne være, at samle alle standardvilkår i 

et vilkårskatalog. De enkelte brancheafsnit kunne så referere til de re-

levante vilkårsnumre. Hermed kunne bekendtgørelsen blive mere 

overskuelig. Digitalt kunne det evt. muliggøres, at vilkårene kunne vi-

ses branchespecifikt. Dette ville ligeledes lette den kommende digita-

lisering af miljøgodkendelses-området (PDE) og det vil lette arbejdet 

med konsekvensrettelser og opdateringer. 

• Der kan være meget stor forskel på virksomhedernes størrelse inden-

for den samme branche, hvilket bør afspejles i bekendtgørelsen. Små 

virksomheder med få ansatte bør ikke have miljøgodkendelser med 

over 100 vilkår. Bekendtgørelsen bør derfor sikres en fleksibilitet 

gennem bedre muligheder for at fravige vilkår, hvor der er gode ar-

gumenter for det. 

• Der er ikke konsistens i vilkårsformuleringen i bekendtgørelsen, så 

samme vilkår formuleres på en række forskellige måder. Dette bør 

konsekvensrettes. 
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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  

 

 

14.1. Strukturanalyse af redningsberedskabet forsinkes  

SAG-2013-01438 ach 

 

Baggrund 

Som opfølgning på budgetanalysen i 2012 af det statslige og kommunale 

beredskab skulle der i 2013 have været igangsat et udvalgsarbejde med 

henblik på en ændret struktur og fremskaffelsen af et betydeligt, økono-

misk provenu til staten. Et kommissorium er endnu ikke offentliggjort, 

og arbejdet er derfor ikke igangsat. Det har efterladt landets kommuner i 

usikkerhed om fremtidens beredskab.   

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Sagen er behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget 3. oktober 2013 

med følgende indstilling: Det indstilles, at KL fremfører følgende, når 

kommissoriet kommer: 

 Strukturanalysen kan ikke gennemføres tilfredsstillende inden 

marts 2014, så forsinkelsen må også føre til en justering af tids-

planen. 

 Det bliver ikke muligt at gennemføre en evt. DUT proces, der 

kan få virkning allerede for kommunernes budget for 2015. 

 

Budgetanalysen fra 2012 pegede på muligheder for effektivisering af op-

gavevaretagelse og struktur i størrelsesordenen 340-430 mio. kr. svarende 

til ca. 20 % af omkostningerne til det samlede danske redningsberedskab. 

 

Det forventede udvalgsarbejde, som skulle være startet i marts 2013 som 

opfølgning på budgetanalysen fra 2012, er endnu ikke igangsat, og der er 

pt. ingen meldinger om et forventet tidspunkt for start.  

 

Resultatet af udvalgsarbejdet skulle indgå i en fastlæggelse af redningsbe-

redskabets økonomi efter 2014. Alle parterne i redningsberedskabet har 

forholdt sig afventende, og som tiden er gået, har usikkerheden om de 

fremtidige vilkår bredt sig i kommunerne.  

 

På baggrund af situationen og det fremskredne tidspunkt i forhold til 

målet om konsekvenser for af de kommunale budgetter for 2014, bør 
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KL aktivt overfor de statslige parter i sagen gøre opmærksom på følgen-

de: 

 

− For det første vurderes en uddybende analyse af struktur og op-

gaver på det kommunale område ikke længere at kunne gennem-

føres inden marts 2014. 

 

− For det andet er det tilsvarende ikke længere muligt at afslutte et 

DUT-forløb, så sagen kan få virkning allerede for kommunernes 

budget 2015. 

 

I en nylig foretaget undersøgelse af befolkningens tillid til offentlige in-

stitutioner, ligger brandvæsenet klart i toppen. Det er en position, som vi 

meget nødigt ser ændret som følge af en forhastet proces i sagen om en 

strukturanalyse af redningsberedskabet. 
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15. Eventuelt  

Ingen sager under dette punkt. 
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16. Lukkede sager  

 

Ingen sager under dette punkt. 

 


