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



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
Dato: 30-08-2013 09:30
Sted: Mødelokalet 1-03
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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 
Kommune
Formand for KTCs faggruppe for byggeloven Michael Kjær-Jensen, 
Haderslev 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 
Kommune
Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune
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1 . Godkendelse af referat og meddelelser

1.1. Godkendelse af referat 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. 
Flere kan komme til i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne, 
hvis Enhedslisten bliver forligspartner

• Det vil være hensigtsmæssigt, hvis emnet integrationer til Byg og 
Miljø 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 
arbejder i øjeblikket med en model, at Færgesekretariatet placeres i et 
fagligt miljø i Danske Havnes sekretariat. De berørte havne er 
medlemmer 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 
temadrøftelser 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 
sammenhængen mellem disse:

 Overvejelser vedr. revision af Planloven, kort oplæg ved Eske 
Groes

 Sammenhæng mellem lokalplaner og 
byplanvedtægter/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 

tilstødende lovgivning - fx i forhold til husdyrområdet og 
klimaindsatsen
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• 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

• 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 
lokalplan 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 
naboorientering – så demokratiet er ikke sat ud af drift

• Det er klogt at overveje mulighederne for, at sammentænke 
lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

• Der er brug for, at lokalplaner revitaliseres – med fokus på det 
strategiske 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 
fineste redskab for lokalt demokrati og lokalpolitik

• Lokalplaninstrumentet mangler noget om trafik og 
parkeringsforhold. 

• Der er brug for, at der saneres i de forskellige høringsmodeller inden 
for forskellig lovgivning. Borgerne opfatter, at der er så mange 
processer – 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 
medtænkes i en ny model for plansystemet?

• Kunne man sondre mellem det borgerrettede og det juridisk 
bindende.  Som eksempelvis er tilfældet for vandplaner. Det der er 
beskrivelsen 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 
styringsinstrument for at kunne styre byen.

• Der skal skabes mulighed for midlertidige anvendelsesmuligheder 
indenfor en lokalplan – fx i form af et tidsbegrænset tillæg

2.3. Landdistriktsprogram 2014-2020
SAG-2013-03094 trr
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Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan KL´s pejlemærker kan 
udmøntes i konkrete ønsker til det nye landdistriktsprogram.

Beslutning
Troels henviste til, at regeringen gerne vil øge landdistriktsmidlerne på 
bekostning af den almindelige arealstøtte. Landdistriktsprogrammet 
bliver 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 

gebyrmodel, 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 
vejledningen på plads. Vejledning og bekendtgørelse kommer i 
høring i oktober, 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:



Teknikerkontaktudvalget  | 30-08-2013

SIDE  |  10

• Digitaliseringsomkostningerne – herunder til etablering og drift af 
timeregistreringssystemet – skal kunne regnes med i gebyret

• Dansk Byggeri henviser til, at der ingen sammenhæng er mellem 
kvalitet 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 
Energistyrelsen 

• Det er vigtigt at få klarlagt, hvilke dele af lokalplanprocessen, der 
hører 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 
forsyningspolitik

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 
energibesparelser hos SMV og boliger. Det indstilles videre, at udvalget 
kommenterer, at kommunerne tænkes at skulle spille en central rolle i 
denne sammenhæng.

Beslutning

Udvalget gav følgende kommentarer:
− Godt at få fokus på, at få flere af energisparemidlerne til smv og 

borgere
− 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 
samarbejde tæt med KTC faggruppen for Klima Energi og ressourcer 
herom. 
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4 . Behandlingssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

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 
infrastrukturer. 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 
lovgivninger, 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 
grundvandsområdet.
KL vil arbejde for, at afrapporteringen fokuserer på at få beskrevet 
kortlægnings- og opdateringsbehov for staten, for regionerne og for 
kommunerne, samt at komme med forslag til hvordan vedligeholdelse og 
udvikling af kortlægningsopgaven efter 2015 kan tilrettelægges og 
koordineres, 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 

udførende. 
• 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 
afleveringsforretning/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 
grundvandsindsatsplan, 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. 
Erstatningsspørgsmålet følger vandforsyningslovens bestemmelser om 
ekspropriation 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 
efteråret. 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 
kommunen.
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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. 
august. 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 
udgangspunkt 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 
forståelse for den store opgave, der ligger i at få en konstruktiv dialog 
mellem kommune og ejere eller administratorer, og derfor i 
kommunikationsmaterialerne bidrager til at understrege, at kommunerne 
har fået en større opgave 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 
kommunal ejendom før it-systemet er klart, vil det være godt.

Udvalgets ønske om at komme tættere på, hvor besparelserne for 
adresseprogrammet ligger, blev gentaget. Der blev henvist til et notat om 
gevinster, 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 
forsyningspolitik

Ingen sager under dette punkt.
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10 . Orienteringssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

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 
lægge 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 
vandafledningsbidraget 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 
transportpolitik

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.



9.2 Høringssvar om forsyningssikkerhedsafgift 
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Høringssvar fra KL over lovforslag om forsyningssikke r-

hedsafgift  

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

bl.a. kulafgiftsloven i høring, som indfører en forsyningssikkerhedsafgift på 

VE-brændsler. 

  

Lovforslaget er en del af Energiaftale 2012 om den danske energipolitik 

2012-2020, som Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 

Konservative Folkeparti indgik 22. marts 2012. 

 

Med forbehold for efterfølgende politisk behandling, har KL følgende be-

mærkninger til lovforslaget. 

 

Lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften vil ændre på de gældende 

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

ligt 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 affaldsforbrændingsan-

læg været reguleret efter de samme regler. 

 

Lovforslaget indeholder en ændring af afgifterne vedrørende bioaffald (træ, 

papir og pap) med under 1% urenheder og reducerer afgiften for affald til 

forbrænding fra ca. 330 kr./ton til ca. 250 kr./ton for dette affald. De an-

givne omtrentlige beløb pr. ton afhænger af affaldets brændværdi, idet afgi f-

ten fastsættes efter energiindholdet (kr./GJ). 

 

Effekterne af afgiftsomlægningen er mangelfuldt beskrevet i lovforslaget 

Såvel forsyningssikkerhedsafgiften som affaldsvarmeafgiften opkræves som 

udgangspunkt hos varmekunderne, mens tillægsafgiften opkræves hos af-

faldsproducenten, der afleverer affaldet på affaldsforbrændingsanlægget. 

Det betyder, at den oplevede afgiftsbelastning fremover for affaldsprodu-

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtved 28 

1402 København K 

 

Att: kr@skm.dk; mkg@skm.dk; juraogsamfundoekonomi@skm.dk 
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center vil være 0 kr./tons for VE brændselsaffald og ca. 250 kr./tons for 

andet affald. Det vil sige, at affaldsproducenter af VE affald vil opleve en 

afgiftslettelse på ca. 250 kr./tons.  

 

Effekterne af denne afgiftsomlægning er mangelfuldt beskrevet i lovforsla-

get. Der er nævnt et eksempel om at der vil blive forbrændt 50.000 tons 

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

fald, der i dag genanvendes; mens papir- og papgenanvendelsen ikke bliver 

påvirket, er vurderingen fra Skatteministeriet. Argumentet er, at det vil hin-

dre at dansk affald ryger ud af landet - Det er selvfølgelig hensigtsmæssigt 

at dansk affald til forbrænding havner i danske ovne så det erstatter kul og 

olie.  

 

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

fraktioner det kræver en ekstra indsats af affaldsproducenten og i indsam-

lingsleddet at genanvende, i højere grad vil tilgå forbrændingsanlæggene. 

 

Umiddelbart vil et incitament på 250 kr. pr tons sandsynligvis medføre en 

del sortering, alene med henblik på at spare afgiften - det fremmer ikke 

genanvendelsen men hjælper til gengæld forbrændingsanlæggene - også i 

forhold til det træaffald der i dag eksporteres.  

 

KL mener overordnet, at der ikke bør være tilskyndelse til at brænde gen-

anvendelige materialer. Dette understøttes da også af affaldsbekendtgøre l-

sens bestemmelser om genanvendelseskrav for genanvendelige materialer. 

  

Dette bør dog ses i forhold til om genanvendelsen alene sker for genanven-

delsens skyld. Genanvendelsen bør ske med udgangspunkt i, at der er en 

miljømæssig gevinst ved at genanvende – men også at genanvendelsen sker 

på et økonomisk forsvarligt grundlag. 

 

Reglerne på affaldsområdet siger, at affald der kan genanvendes, skal gen-

anvendes, men i praksis er virkeligheden, at de økonomiske virkemidler har 

stor indflydelse på vurderingen af, hvad der er genanvendeligt og hvor af-

faldet ender.  

 

Miljøministeren har senest i august 2013 varslet offentliggørelsen af den 

nationale affaldshåndteringsplan inden for ca. 14 dage. Ministeren omtaler 

planen som en ressourcestrategi og varsler et paradigmeskift, hvor materia-

leressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre end i dag, hvor en for stor del 

brændes i stedet for at blive genanvendt.  

 

KL mener, at en afgiftsreduktion for en del af erhvervsaffaldet til forbræn-

ding, ikke harmonerer med den forventede ressourcestrategi og potentielt 

underminerer en indsats om sorteringsanlæg. Det fremsendte lovforslag 
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vurderes således at give kommunerne store udfordringer med hensyn til at 

arbejde målrettet for en øget genanvendelse af de mange ressourcer i affa l-

det.  

 

KL anbefaler en nærmere redegørelse af sammenhængen mellem lovforsla-

get og miljøministerens ressourcestrategi, hvor der forventes udmeldinger 

om mere genanvendelse og mindre forbrænding af affald. Det virker umid-

delbart som om, der er modstrid mellem lovforslaget og miljøministeriets 

udmeldinger på affaldsområdet for visse fraktioner. 

 

Forslaget er bureaukratisk og svært at administrere 

Forslaget virker meget bureaukratisk i forhold til administration af regler til 

at bestemme vægtindholdet af ikke bionedbrydeligt affald på mindre end 1 

%. Det er væsentligt at sikre og varige løsninger frem for, at myndighederne 

nu skal udarbejde et tungt vejledningsarbejde, som ikke er holdbart og som 

forventeligt vil være meget vanskeligt at administrere. 

 

Samlet set medfører forslaget at hovedparten af det forbrændingsegnede 

affald pålægges stadig større energi- og miljøafgifter, som var der tale om 

fossile brændsler.  

 

Det langsigtede mål om fossilfrit Danmark understøttes ikke  

Generelt er det svært at se, hvordan forslaget understøtter det langsigtede 

mål om et fossilfrit Danmark. Forslaget bærer i høj grad præg af, at en ræk-

ke afgifter justeres bl.a. for at fastholde de nuværende konkurrenceforhold 

mellem forskellige former for opvarmning.  

 

Af forslaget fremgår det fx., at overskudsvarmeafgiften hæves fra 38 % til 

44 %. Afgiften blev i forbindelse med indførelse af første fase af forsy-

ningssikkerhedsafgiften hævet fra 32,5 % til 38 %. Stigningen i overskuds-

varmeafgiften understøtter på ingen måde ønsket om øget anvendelse af 

overskudsvarme. Skatteministeriet forklarer stigningen med, at konkurren-

ceforholdet mellem anden varme og overskudsvarme fastholdes. Et led i 

opfyldelse af målet om et fossilfrit Danmark er imidlertid øget udnyttelse af 

overskudsvarme. Hvis det skal opfyldes, skal incitamentet til udnyttelse af 

overskudsvarme styrkes. Det aktuelle lovforslag er således i modstrid med 

målet om et fossilfrit Danmark.  

 

Afvent analyse af energiafgifter og tilskud til VE  

Dertil kommer at det i forbindelse med Energiaftalen 2012 blev besluttet at 

undersøge, om energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi giver 

de rigtige incitamenter til at sikre en grøn omstilling af energisystemet.  Det 

er et tværministerielt udvalg, der skal se på, om der er behov for justeringer, 

der kan medføre, at energisystemet bliver mere omkostningseffektivt samti-

dig med, at den grønne omstilling bliver understøttet.  
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Analysen bør munde ud i et samlet forslag til hvordan energiafgifter og til-

skud bedst muligt kan understøtte omstillingen til et fossilfrit Danmark, 

således at omstillingen sker på den mest effektive og samfundsøkonomiske 

måde samlet set. Afgiftsstrukturen bør tilpasses efter de miljø- og sam-

fundsøkonomiske fordele, som de enkelte brændsler har i energianvendel-

sen, og deres mulighed for indgå i den langsigtede omstilling af energiforsy-

ningen i Danmark. Det vil være relevant at vente på disse anbefalinger in-

den systemet laves om. Nye afgifter er sjældent velkomne - men de bør ind-

føres på en smart måde og uden administrativt bøvl - det synes ikke at være 

tilfældet.  

  

I note til lovforslagets tabel 9 bemærkes, at CO2-indholdet i det resterende 

affald vil stige, og standardsatsen for det resterende derfor vil blive justeret. 

KL finder bemærkningen upræcis og bekymrende i forhold til afgiften for 

dagrenovation fra husholdninger.  

 

Afgrænsning og kontrol  

Med henblik på at kontrollere bioaffaldet bemyndiges Skatteministeren til at 

fastsætte regler om dokumentation og opgørelse af vægtindholdet af ikke 

bionedbrydeligt affald. Det er oplyst, at der overvejes kontrolcertifikater 

vedrørende affald fra større virksomheder. For husholdninger anses der 

umiddelbart ikke mulighed for, at affaldet herfra kan overholde krav til ren-

hed.  

 

KL efterlyser klare udmeldinger om, hvad der anses for tilstrækkelig doku-

mentation, og hvordan kontrollen vil foregå. Mange forbrændingsanlæg er 

p.t. i en situation, hvor der er interesse for at tiltrække affald. I forhold til 

selve afgiftsnedsættelsen får det enkelte anlæg en interesse i en lempeligere 

fortolkning end naboanlægget, hvilket lægger et stort ansvar på SKAT i for-

hold til at sikre en ensartet og effektiv kontrol. Da der i dag ikke er nogen 

differentiering, vil kontrollen skulle opbygges fra bunden. Eksempelvis om-

kring opkrævning har SKAT’s prioriteringer tidligere vist sig ikke at være 

tilstrækkelige til at løfte nye opgaver.  

 

Det er KL’s bekymring, at anlæggenes interesse for at tiltrække affald der-

udover kan igangsætte og forstærke en uhensigtsmæssig konkurrence, hvor 

kommunerne som ejere eller via kontrakter ofte er låst til bestemte anlæg, 

og husholdningerne derved kommer til at betale for nedsættelser af takster-

ne over for erhverv. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Christiansen 



9.4 Solceller på kommunale bygninger
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Høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse 2013 

I den midtjyske region er der opbygget et værdifuldt samspil mellem 
kommuner og region, som bygger på dialog og mulighed for at indgå 
i samarbejder om emner af relevans for den fælles udvikling. I for-
længelse heraf giver de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjy-
lland hermed et samlet høringssvar til forslag til landsplanrede-
gørelse.  

 

Indledning 

Regionen og de 19 kommuner anerkender, at forslaget til landsplan-
redegørelse ligger i forlængelse af og skal understøtte regeringens 
overordnede økonomiske Vækststrategi.  

Forslaget redegør for den hidtidige udvikling og giver et overblik over 
regeringens initiativer, mål og forventninger. Hvordan dette indfries 
er mere op til hver kommunes og regions egen bemyndigelse og 
håndtering.  

Vi vil gerne kvittere for et nytænkende forslag til landsplanredegørel-
se, som tager et holistisk blik på landets udfordringer og for det sam-
arbejde på tværs af ministerområder, dette er udtryk for. Afledt heraf 
er det også forventningen, at de konkrete vækstfremmende indsatser 
sikrer udvikling i hele den midtjyske region ud fra de forskellige vil-
kår, styrkepositioner og udviklingspotentialer, der finder i de enkelte 
egne af regionen. Dette er et omdrejningspunkt i den regionale ud-
viklingsplan. Eksempelvis anbefaler vi staten at muliggøre bebyggelse 
eller nye turismefaciliteter ét sted i regionen når tilsvarende 
anvendelser ophører andet sted i regionen1.  

Også med hensyn til nye virksomheder i erhvervshavnene, nye 
detailhandelsformer og byudvikling i områder med særlige drikke-
vandsinteresser anbefaler kommuner og region en dialog om mere 
differentieret planlægning og bedre muligheder for arealudlæg. 

 

De 19 kommuner og regionen finder det positivt, at målsætningerne 
på væsentlige områder harmonerer godt med de prioriterede indsats-
områder i vores regionale udviklingsplan. 

                                          
1 Se den regionale udviklingsplan, www.rup2012.rm.dk 
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For at understøtte det gode samarbejde ser vi ingen grund til at 
ændre i det nuværende planhierarki mellem landsplanredegørelsen, 
den kommende vækst- og udviklingsstrategi og kommuneplanerne. 

 

Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet 

Forslaget til landsplanredegørelse fremhæver, at der er brug for øget 
jobskabelse og højere produktivitet og dermed højere konkurrence-
kraft. Samtidig konstateres det, at områder uden en større by har 
tabt terræn.  

De 19 kommuner og regionen støtter Regeringens mål om vækst og 
udvikling i hele Danmark. Der er derfor en forventning til, at lands-
planredegørelsen understøtter dette mål og således indeholder initia-
tiver i såvel vækstområder som områder, der har tabt terræn.   

Den midtjyske region er hjemsted for mange produktionsvirksom-
heder. De rummer et stort potentiale for innovation og vækst, og bør 
understøttes gennem uddannelse i hele regionen. 

Regionen og de 19 kommuner anbefaler i forlængelse heraf nøjere 
analyse af hvad der i landsplanredegørelsen fremmer og hæmmer 
vækstintentioner, produktivitet og konkurrencekraft såvel lokalt som 
nationalt. 

 

Danmark i en nordisk og europæisk kontekst 

Forslaget til landsplanredegørelse rummer et erhvervspolitisk sigte, 
som ser det internationale samspil som landet, dets regioner, kom-
muner, borgere og virksomheder nødvendigvis må relatere sig til.  

De 19 kommuner og regionen finder det væsentligt, at landplanrede-
gørelsen understøtter det internationale perspektiv i hele Danmark, 
herunder også eksport- og turisterhverv (inkl. Kystturismen) i hele 
den midtjyske region. 

 

Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi  

Regionen og de 19 kommuner har noteret sig regeringens udmel-
dinger om forventninger til regionens og kommunernes rolle.  

Det er vores opfattelse, at landsplanredegørelsen bør understøtte en 
langt større smidighed ved placering af tekniske anlæg i det åbne 
land, herunder etablering af vindmøller, solcelleanlæg og biogasan-
læg.  

I den regionale udviklingsplan for den midtjyske region har region og 
kommuner et fælles højt prioriteret indsatsområde om klimatilpas-
ning. Klimatilpasning er væsentlig for byernes udviklingsvilkår og 
samspillet mellem landområder og byer. Potentialet for erhvervsud-
vikling har således været én blandt flere motivationer. Regionen og 
kommunerne har etableret et frugtbart samarbejde om klimatilpas-
ningsinitiativer.  

Tilsvarende har vi i Midtjylland et velfungerende samarbejde mellem 
region og kommuner på energiområdet med en fælles platform for 
energiregnskaber. Aktuelt pågår desuden et samarbejde om strate-
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gisk energiplanlægning. Region og kommunerne har et generelt øn-
ske om bredt at understøtte regionens udvikling i en mere bæredyg-
tig retning, hvilket der er en forventning om, at landsplanredegørel-
sen understøtter.   

 

Byerne – på vej til bæredygtighed  

Landsplanredegørelsen kobler nærhed til større by med mulighed for 
primært at satse på bosætning. Det er dog også væsentligt at lands-
planredegørelsen understøtter samspil mellem kommunale udvik-
lingsstrategier, regional erhvervsudvikling samt trafikplanlægning og 
relevante uddannelser af hensyn til effekten på arbejdskraftoplande 
og pendlingsmønstre. 

Vi efterlyser intentioner for en bæredygtig udvikling i byer udenfor 
hovedstadsområdet og et øget fokus på bæredygtig udvikling i og 
samspil mellem også de små og mellemstore byer og deres oplande 
samt et langt større fokus på byregionerne og de store og mellem-
store danske byers rolle som bidragsyder til den danske vækst. 

 

Udviklingen i hovedstadsområdet 

”Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor er det 
vigtigt med gode rammer for udviklingen i hovedstadsområdet” hed-
der det i forslaget til landsplanredegørelse. Ifølge OECD har det midt-
jyske og syddanske område bidraget med større vækst end Hoved-
stadsområdet2. Dette underbygges også af landsplanredegørelsens 
egen ”tabel 1”, der viser at væksten i antal arbejdspladser i ”Østjyl-
land-Nord” har været ca. det dobbelte af væksten i hovedstadsområ-
det.  

Regionen og de 19 kommuner opfordrer derfor til endnu større fokus 
på samspillet mellem landets vækstcentre. Vi anbefaler på det kraf-
tigste en snarlig fast Kattegatforbindelse. I international kontekst må 
vi skabe samspil nationalt og styrke de internationale forbindelser. 
Her tænkes i særlig grad på at styrke koblingen til Hamborg via Jyl-
landskorridoren.3

 

Landdistrikter i udvikling 

Forslaget til landsplanredegørelse indeholder ingen udkantsudpeg-
ning. De 19 kommuner og regionen anbefaler i den forbindelse, at 
der i landsplanredegørelsen fokuseres på konkrete initiativer, der 
sætter fokus på landdistrikternes bidrag til en bæredygtig vækst og 
udvikling.   

Landsplanredegørelsen har en anvisning på, hvordan grønne trans-
portformer kan fremmes. De 19 kommuner og regionen ønsker, at de 
grønne transportformer indtænkes i såvel byer som landdistrikter.  

 

                                          
2 OECD Reviews of Regional Innovation, Central and Southern 
Denmark, 2012 
3 Se det midtjyske infrastrukturoplæg til Transportminister Henrik 
Dam Kristensen af 29. januar 2013. 
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Det åbne land  

I forslag til landsplanredegørelse konstateres, at ”der er brug for en 
sammenhængende landbrugsplanlægning”. Landbruget er et erhverv 
som i Midtjylland bl.a. har væsentlig betydning for vores regionale 
erhvervssatsning indenfor fødevarer. Gode rammevilkår for land-
brugets vækst og udvikling er således forbundet med vilkårene for 
regionens udvikling. 

Samtidig er råstofressourcer, turismeerhverv og bl.a. grundvands-
kvalitet af stor betydning for regionens udvikling. 

Det store potentiale for effektiviseringer, vækst og velfærd som digi-
taliseringen rummer, kun kan indfries når det digitale netværk er til-
gængeligt for alle i Danmark. Regionen og de 19 kommuner finder 
det derfor positivt, at landsplanredegørelsen har en målsætning for 
etablering af digital infrastruktur til alle husstande og virksomheder i 
Danmark, men vi finder ambitionsniveauet for nethastigheder for lav 
og anser det for uholdbart, hvis det nationale mål først indfries i 
2020. De 19 kommuner og regionen anbefaler, at landsplanredegør-
elsen opprioriterer den fremtidige digitale infrastruktur med udgangs-
punkt i en fiberbaseret infrastruktur.  

 

Region Midtjylland og de 19 kommuner indgår gerne i en nærmere 
drøftelse af den kommende landsplanredegørelse. Vi har i Midtjylland 
gode erfaringer med frivillige samarbejder og vi indgår også gerne 
fremadrettet i flere samarbejdsprojekter med Miljøministeriet. Flere 
muligheder er relevante, og vi ønsker en konkret dialog herom. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Anders G. Christensen Bent Hansen 

Formand for KKR Midtjylland Regionsrådsformand 
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Høringssvar fra KL. Udkast til Landsplanredegørelse 2013 

 

KL takker for muligheden for at kommentere på udkast til 

Landsplanredegørelse 2013. Høringssvaret afgives med forbehold for 

supplerende bemærkninger på baggrund af den efterfølgende politiske 

behandling. 

 

Generelle kommentarer 

Landsplanlægningen kan både illustrere, hvor der er statslige interesser, og 

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

 

I udkast til Landsplanredegørelse lægges afgørende vægt på kommunernes 

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

mange interesser samles og afvejes. Samtidig læser vi redegørelsen, som en 

statslig forståelse for, at kommunernes forhold, naturgivne baggrund og 

prioritering er og må være forskellig.  

 

I denne redegørelse gøres meget ud af, at statens samlede status og politik 

på området vises. Det er godt. – Omvendt er det lidt vanskeligt at aflæse, 

hvad som er statens vigtigste budskaber til kommunerne. 

 

Strukturudvikling kræver handling 

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

stadige og forstærkede urbanisering har stor betydning for planlægningen 

fremadrettet 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 presserende problemstilling.  Der 

opfordres derfor til, at Landsplanredegørelsen trækker skarpere 

konklusioner, på baggrund af de analyser den fremlægger.  

 

Alternativt, at det tydeligt fremgår af redegørelsen, at regeringens intention 

er, at baggrundsanalyserne om strukturudvikling skal ligge til grund for et 
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samarbejde med kommunerne i den kommende tid om at udvikle endnu 

bedre rammer og nye redskaber at få taklet disse problemstillinger bedst 

muligt.  

 

Så der kan opleves en god udvikling i alle kommuner i landet, også der hvor 

udvikling implicerer stagnation eller direkte afvikling, og hvor vi effektivt 

understøtter vækst og arbejdspladser, i hele landet hvor der er og kan 

skabes potentiale, både i det store og det små. Redegørelsen peger på en 

lang række væsentlige områder, hvor der har været samarbejde mellem stat 

og kommuner, bl.a. i fælles samarbejdsprojekter mv. I redegørelsen peges 

også på et mindre antal nye, og der er andre relevante projekter, som KL og 

kommunerne kan være interesserede i at samarbejde om. 

 

Udvikling af nye virkemidler 

Redegørelsen indeholder en række forventninger til kommunernes arbejde 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 vindområdet, 

hvor betydelige problemstillinger udestår. KL ser derfor frem til et aktivt 

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 lokale strategier og politikker bør udformes på en måde og i det 

omfang det giver mest mening i den enkelte kommune. Politikker og 

strategier kan dog ikke erstatte velvalgte beslutninger og prioriteringer, som 

fører til handlinger i Byråd og forvaltninger.  

 

Mulig digitalisering af planlægningen bør spille en rolle i redegørelsen. 

Staten har her en forpligtelse til at tilvejebringe den fornødne finansiering i 

en omstillingsfase, og opstille visioner for, hvad en digitalisering kan 

medvirke til. 

 

Specifikke kommentarer 

Ligeværdigt samarbejde med regionerne 

KL hilser en ny erhvervs- og udviklingsstrategi velkommen. Den nye vækst- 

og udviklingsstrategi skal dog ikke have styrende virkning for kommunernes 

indsats, da kommunerne ikke ønsker at have et overordnelses- og 

underordnelsesforhold her. Den nye strategi må afspejle dette hensyn, så 

den kommer til at virke faciliterende for et godt regionalt samarbejde. 
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Grøn omstilling og placering af tekniske anlæg 

Landsplanredegørelsen bør være et fremadrettet dokument. Der er derfor 

ingen grund til at nævne en politisk aftale med KL om planlægning for store 

biogasanlæg, som udløber ved årsskiftet, og som kommunerne af en række 

årsager ikke har mulighed for at opfylde. Her er der behov for en 

koordineret indsats, da potentialet for fejlinvesteringer er højt. Det handler 

bl.a. om, at brugen af ressourcerne (biomasse når vi taler biogasanlæg) skal 

koordineres. Dertil kommer, at der fortsat er store udfordringer med at få 

skabt økonomisk rentable biogasanlæg. Solceller bør omvendt nævnes i 

redegørelsen. Generelt er der brug for gode redskaber til en smidig 

planlægning for de tekniske anlæg. 

  

Planlægning i det åbne land 

Det er et mål, at udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og 

placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger understøtter udviklings- 

og investeringsmuligheder i landbruget og samtidig forebygger konflikter til 

naboer og tager hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser. For at 

tiltrække nye, ressourcestærke borgere i områder, der ikke er udlagt til 

særligt værdifulde landbrugsområder, ønsker kommunerne rammer for 

planlægning af langsigtede, investeringssikre moderne bygninger i disse 

områder. 

 

Hvis der skal være et marked for moderne boliger i naturskønne områder på 

landet, skal det være muligt at sikre, at der ikke kommer en konflikt mellem 

disse boliger og erhvervet i området, f.eks. ved at der etableres en gylletank 

tæt på boligerne eller andet. 

 

Der skal også være muligheder for at nyde naturen, og naturskønne 

områder, selvom man ikke har en bolig. 

 

For at dette kan realiseres, er det en forudsætning, at kommunerne får 

værktøjet til at varetage alle disse interesser og dermed sikre vækst på landet 

både for erhverv og bosætning. 

 

Landsplanredegørelsen påpeger, at biodiversiteten er i tilbagegang i 

Danmark. KL har siden 2008 påpeget behovet for en national 

handlingsplan for biodiversitet med klar rollefordeling, virkemidler og 

finansiering. KL ser på den baggrund frem til regeringens bebudede 

Naturplan Danmark.  

 

Et nationalt naturnetværk har været en vigtig anbefaling fra Natur- og 

Landbrugskommissionen. Kommunerne bidrager gerne til dets 

implementering via den kommunale planlægning, både i det åbne land og i 

byerne. Regeringens Natur- og Landbrugskommission har anbefalet, at det 

implementeres ved en naturfond, hvilket KL bakker op om.  
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Landsplanredegørelsen fremhæver, at Danmark skal udarbejde vandplaner. 

Vandplanerne spilder en essentiel rolle for erhvervsudvikling, planlægning 

og myndighedsudøvelse i det åbne land. De statslige vandplaner for 

perioden 2010-2015 forventes nu vedtaget i andet halvår af 2014 med ca. 5 

års forsinkelse.  

 

På den baggrund ser KL frem til at de statslige vandplaner for perioden 

2016-2021 vedtages, så kommunerne har en reel mulighed for at 

implementere dem i perioden. Med andre ord er virkemidler, finansiering og 

tidshorisont afgørende – ligesom valide vandmiljødata.  

 

Nedrivning af et endnu større antal boliger 

I de kommende år, skal der nedrives et stort antal boliger i landdistrikterne.  

De hidtidige initiativer er en hjælp, men ikke tilstrækkeligt fremadrettet.  Det 

er væsentligt, at dette kommer til at ske på en bæredygtig måde og i et 

tilstrækkeligt omfang, som samtidig tager hensyn til den lokale planstrategi, 

og skabelsen af lokale arbejdspladser.  

 

Problemstillingen gælder også nedlagte erhvervsbygninger, landbrug og 

kommunale/offentlige bygninger og rækker mange år frem. KL har i et 

pilotprojekt om bæredygtig nedrivning, fået nogle erfaringer, som kan 

bringes i anvendelse. 

 

KL indgår gerne i et nærmere samarbejde om, hvordan dette gøres bedst 

muligt. 

 

Tværkommunale samarbejder  

Behovet for differentiering mellem kommuner fremstår tydeligere i dette 

udkast til redegørelse, da strukturudfordringerne varierer meget fra 

kommune til kommune.  

 

Kommunale partnerskaber for at løfte specifikke udfordringer i et område, 

kan være en mulighed, ligesom regionale samarbejder, og internationale 

udsynsområder, kommer til at spille en større rolle. Udkast til 

Landsplanredegørelse nævner kun nogle nedslag i forhold til den relevante 

nordiske og europæiske kontekst, som de danske kommuner indgår i , og det 

bør i redegørelsen anerkendes, at der findes en række andre væsentlige 

interesse-samarbejder over både kommunale og landegrænser, som fortjener 

regeringens opbakning. 

 

Det er positivt, at der i forslaget til Landsplanredegørelse flere steder 

fokuseres på bysamarbejder på tværs af kommunernes administrative 

grænser. Vi er enige i, at kommunerne i fællesskab er i stand til at løfte mere 

end hver for sig. Herved opnås større kritisk masse og synergi i form af 
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bedre ressourceudnyttelse, større effekt og bedre adgang til 

medfinansiering. By-samarbejder er vigtige, fordi økonomisk vækst ikke 

alene opstår inden for kommunernes administrative grænser med inden for 

den samlede byregion. Det er derfor en klar fordel at tænke vækstpolitik og 

væksttiltag i en byregional kontekst.  

 

Mellembyer 

Mellembyernes problematik, med affolkning og hensygnende bymidter, for 

en dels vedkommende, nævnes i redegørelsens analyseafsnit, men ikke i det 

politiske afsnit, og her er der i høj grad også brug for politiske initiativer.  

 

Landdistrikter og øer 

Vi skal have understøttet lokale ildsjæle i de vanskeligt stillede 

landdistrikter, der hvor vi kan, og en ambitiøs og velfungerende ordning for 

de nye Lokale AktionsGrupper, kan spille godt sammen med kommunernes 

øvrige arbejde. Det er dog ikke kun de yderste landdistrikter, der har behov 

for hjælp via landdistriktsprogrammerne. Også på øerne er der særlige 

udfordringer. På små øer er der ekstra udfordringer for at holde og bevare 

liv bl.a. begrænsninger grundet strandbeskyttelseslinjen.  

   

OSD 

Det er problematisk for en række kommuner, at byudvikling ikke kan ske i 

OSD-områder, før der er gennemført betydelige undersøgelser af 

grundvandsforhold og eventuelt alternativ udpegning af OSD. Dette skal 

særligt ses i lyset af, at moderne grøn byudvikling sikrer mindre 

pesticidforurening end klassisk landbrugsdrift. For kommunerne er det 

problematisk, at planlægning og aktivitet som opfølgning på dette skal ligge  

stille, mens der sker nyudpegning. Det er vigtigt, at vi får fortsat en 

konstruktiv og løsningsorientret dialog om hvordan planlægningen 

inddrager hensynet til grundvandsbeskyttelsen.  

 

Kystsikring  

Der er brug for fokus på klimatilpasning af kysterne nu, og på længere sigt 

må man forholde sig til andre aspekter af klimatilpasningen og "vildt vejr", 

end bare regn. Redegørelsen kan godt allerede nu forholde sig til disse 

aspekter også. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Rosenhagen 
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