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1 . Godkendelse af referat og meddelelser

1.1. Godkendelse af referat
SAG-2013-06093 kle

Baggrund
Møde i Teknikerkontaktudvalget den 12. december 2013.

Indstilling
Det indstilles at udvalget godkender mødereferatet.

Sagsfremstilling
./. Referat fra Teknikerkontaktudvalgsmødet den 12. december 2013 er 

vedhæftet som bilag.
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2 . Temadrøftelser

2.1. Ressourceplan for affaldshåndtering
SAG-2013-07362 ach

Baggrund
Ressourceplanen for affaldshåndtering udmønter regeringens 
ressourcestrategi. Baggrunden for planen er ændringen af 
miljøbeskyttelsesloven i december 2010, hvor der blev der indført krav 
om, at miljøministeren udarbejder en 12-årig national plan for håndtering 
af affald, og at planen skal revideres mindst hvert sjette år. 

Affaldshåndteringsplanen tilgodeser sammen med de kommunale 
affaldsplaner affaldsdirektivets krav i artikel 28. Samtidig forventes 
målene i de fraktionsspecifikke direktiver opfyldt med planen. De 
kommunale affaldsplaner være vedtaget 1. oktober 2014.

De fraktionsspecifikke direktiver er: Affaldsrammedirektivet, 
Deponeringsdirektivet, Emballagedirektivet, WEE-direktivet (elskrot) 
samt Batteridirektivet, der alle indeholder specifikke mål. Flere direktiver 
indgår i EU-kommissionens arbejde i 2014 med at revidere mål mv.

Ressourceplanen for affaldshåndtering er den nationale affaldsplan og 
indeholder en række mål og initiativer for affaldssektoren i 2018 og frem 
mod 2024. Planen er i høring frem til 28. januar 2014. Sekretariatet har 
koordineret KL’s høringssvar med KTC.

Indstilling
Det foreslås, at drøftelsen især berører områderne nedenfor, og
sammenhængen mellem disse efter kort indledende oplæg ved Formand 
for KTC´s faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer Niels Carsten 
Blume:

 Mål og initiativer i ressourcestrategien og ressourceplanen, 
herunder behovet for alternativer til genanvendelsesprocenter 

 Evaluering af Ressourcestrategien i 2016 
 Modernisering og liberalisering af forbrændingssektoren.

Sagsfremstilling
I ressourceplanen beskrives en række mål og initiativer for mere og 
bedre genanvendelse af en række affaldsfraktioner og materialer i affald 
fra husholdninger og servicesektor. Dertil kommer særlige indsatser for 
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mere genanvendelse af elektronik- og shredderaffald (udtjente biler), 
øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, øget fokus på 
næringsstoffer (fosfor) samt grøn omstilling og nye erhvervsmæssige 
muligheder. 

Planen indeholder også kapitler om tilsyn og håndhævelse, fremskrivning 
af affaldsmængder, kapacitetsplaner for affaldsforbrændingsanlæg, 
deponeringsanlæg, bortskaffelse af farligt affald og kriterier for placering 
af anlæg til bortskaffelse affald. 

Initiativer og mål 
Kommunerne skal via affaldsordninger sikre grundlaget for, at flere 
materialer kan sendes tilbage i kredsløb med fokus på mere 
genanvendelse og mindre forbrænding. 
 
I høringssvaret til ressourceplan for affaldshåndtering vil sekretariatet 
anføre, at KL ser frem til en løbende dialog om, hvordan det skrider 
frem, og hvad der kan gøres undervejs for løbende at fremme sagen. Der 
er indledende drøftelser om en egentlig aftale mellem Miljøministeren og 
KL om ressourcestrategien.

Et udfordrende mål i strategien er, at vi skal nå en genanvendelse for 
affald fra husholdninger på min. 50 % i 2022. Status i 2011 er en 
genanvendelsesprocent på 22.

Det er i den forbindelse relevant at påpege, at der er forskel på 
genanvendelsesprocenter ud fra mængder. Andre forhold som farlighed 
og værdi kan være væsentlige alternativer, fx er der store forskelle på et 
ton kartoffelskræller, et ton aluminium og et ton asbest. Men denne 
forskel tager planens mål ikke hensyn til, i det der er et entydigt fokus på 
mål opgjort ud fra genanvendelsesprocenter.

Evaluering i 2016
Der er indlagt en evaluering i 2016, og det vil derfor være naturligt, at 
denne evaluering bliver den første, mere formelle, fælles status på, 
hvordan det går. Det er væsentligt at KL og ministeriet aftaler 
forudsætninger for denne evaluering. Umiddelbart giver det ikke meget 
mening at evaluere allerede i 2016, hvis målet er at vise effekten af 
ressourceplanen. Grunden til dette er, at de kommunale 
affaldshåndteringsplaner træder i kraft 1. oktober 2014. Det betyder, at 
der tidligst kan være afsat økonomiske midler til at gennemføre 
initiativer fra 2015 og frem. 
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Initiativer med fx ekstra beholdere hos husholdninger vil kræve EU-
udbud og effekten kan således først måles efter ordningen har været 
implementeret i en længere periode. Dertil kommer stor usikkerhed om 
kvalitet og validiteten af affaldsdata fra affaldsdatasystemet. 

Over halvdelen af husholdningernes affald kommer ind via 
genbrugsstationerne. Det er altså sorteret efter alle regler. Det er derfor 
den anden halvdel, der nu skal sorteres bedre. Rigtig mange kommuner 
har allerede indført nye måder at sortere på. Meldingerne herfra er, at 
borgerne i disse kommuner er indstillede på at sortere bedre.

Men hvordan kommer man fra 22 pct. til 50 pct. genanvendelse ved at 
sortere den ene halvdel bedre end i dag? Der er uklart hvordan 
genanvendelsen opgøres. Sekretariatet er i dialog med Miljøstyrelsen 
herom, så der er klarhed og sikkerhed om grundlaget for arbejdet.

Omstillingen af vores affaldssystem går ad mange veje. Madaffald fylder 
fx vægtmæssigt op til 50 % af det affald vi i dag sender til 
forbrændingsanlæg. Regeringen ønsker, at vores organiske affald i 
stigende grad sendes til andre behandlingsformer en forbrænding. 

Den udfordring efterlader en række ubesvarede spørgsmål. Hvordan skal 
borgerne sortere i husholdningen, hvor tit skal affaldet indsamles, hvor 
mange biogasanlæg skal vi have og hvem skal lånefinansiere anlæggene? 
Hvor får vi mest muligt ud af vores madspild? Hvad er konsekvenserne 
af at rykke en stor mængde grønt affald fra forbrænding til bioforgasning 
- det kan blive til lagerbar energi og vi kan få kulstof og fosfor tilbage til 
jorden - men det bliver det dyrere. Et andet væsentligt spørgsmål er om 
kommunerne kan nå målet uden at skulle indsamle den organiske del 
separat. Dertil kommer, at der stadig en del usikkerhed om det giver 
mening miljømæssigt og økonomisk, da det er lokale forhold der kan 
afgøre dette. 

Der er også udfordringer på andre områder, der er forslag om i ressource 
strategien og planen for affaldshåndtering. Den største affaldsfraktion 
mængdemæssigt er bygge- og anlægsaffald. Dette affald genanvendes i 
dag, men der er behov for at forbedre kvaliteten. Blandt andet skal man 
på kort sigt have PCB og andre farlige stoffer ud af dette affald. Det 
kræver en indsats overfor dem, der river bygninger ned og en indsats der 
giver en klar og bedre regulering af området. 
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Der er store værdier i elskrot. Der har været producentansvar siden 
2006, som ikke virker optimalt. Målet er, at der skal indsamles ca. 10 kg 
mere pr indbygger i 2018 - alene fra husholdningerne. Der er derfor 
behov for mere synlighed af værdierne og mere valide data om 
mængderne.

De digitale systemer 
De digitale systemer på affaldsområdet skal forbedres markant, så 
kommunerne får de rette værktøjer til planlægning, vejledning, tilsyn og 
kontrol. Det er helt afgørende for, om målene kan nås. Det skal være 
muligt at kombinere data til at skabe overblik og prioritere kommunens 
planlægning - fx sammenhængen mellem kommunernes enkelte 
affaldsordninger, gebyrstørrelser og effektivitet samt tilrettelæggelse af et 
effektivt tilsyn på affaldsområdet. 

Kommunerne skal kunne måle på effektiviteten i 
indsamlingsordningerne, mens statens skal kunne måle på, om der sker 
en reel genanvendelse. 

Ressourcestrategien og planen for affaldshåndtering skal i 2014 følges op 
af en strategi for affaldsforebyggelse, som vil have fokus på, hvordan 
affald i højere grad kan forebygges gennem blandt andet 
teknologiudvikling, bedre design og nye forretningsmodeller. Det er et 
indsatsområde, hvor kommunernes rolle er noget uafklaret. I kursskiftet 
fra affald til ressource er det væsentligt, at Danmarks muligheder ses i en 
europæisk kontekst. 

Endelig er der området grøn omstilling og vækst, hvor kommunernes 
rolle er meget vagt beskrevet. 

Økonomi
Med finanslovsaftalen er der afsat 200 mio. kr. årligt i 2014-2017 til grøn 
omstilling mv. Heraf er 50 mio. kr. til Ressourcestrategien for 
affaldshåndtering. Aftaleparterne er enige om at fremme sortering og 
genanvendelse, gennem samarbejder mellem regeringen, KL, kommuner 
og virksomheder, f.eks. ved:

 Pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i 
husholdninger

 Demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg
 Erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Derudover er der afsat 7 mio. i 2014-2015 til PCB i bygninger. 
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Lovforslag om forbrænding
Status er, at lovforslaget på lovprogrammet er berammet til februar 2014. 
Det er usikkert om dette nås, men lovforslaget forventes fremsat i 
indeværende samling.

Forslaget forventes at indeholde en fuld liberalisering med en 
overgangsperiode på 8 år.

Embedsmandsgruppen er ved at færdiggøre sit arbejde hvorefter 
lovforslaget, som staten er begyndt at skrive på, gøres færdig til 
behandling i Ø-udvalget, med efterfølgende høring og politiske 
forhandlinger. Vi formoder, at Finansministeriet i embedsgruppen har 
sat foden i forhold til en regaranti-ordning.

Sekretariatet fået meldinger om, at flere kommuner vil aflevere 
selvstændige høringssvar og ikke bidrager til KTC’s indspil til KL. 
Sekretariatet skal opfordre til, at kommunerne i denne sag står sammen. 
Der er udtrykt et ønske om at opdatere, hvordan proceduren er på 
KTC’s høringsportal for kommunernes indmeldinger.

2.2. Forebyggelsespakker i relation til teknik- og miljøområdet
SAG-2012-01271 llo

Baggrund
Som led i kommunernes arbejde med at styrke folkesundheden gennem 
en forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj kvalitet, har KL 
etableret Center for Forebyggelse i praksis. Centeret skal hjælpe 
kommunerne med at implementere i alt 11 forebyggelsespakker fra 
Sundhedsstyrelsen med anbefalinger til indsatser i alle dele af den 
kommunale forvaltning. I forhold til kerneopgaver på Teknik- og 
Miljøområdet giver forebyggelsespakkerne gode muligheder for at 
samtænke sundhed og fysisk planlægning. Forebyggelsespakkerne 
indeholder faglig anbefalinger; de er ikke lovpligtige for kommunerne.

Indstilling
Det indstilles, at kontaktudvalget:
• drøfter perspektiverne i og udfordringer med på teknik- og 

miljøområdet at skabe sunde rammer for kommunens borgere, 
herunder bruge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i praksis

• drøfter, på hvilken måde Center for Forebyggelse i praksis vil kunne 
understøtte arbejdet med implementering af relevante anbefalinger 
fra forebyggelsespakkerne på teknik- og miljøområdet.
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Sagsfremstilling
Leder af KLs Center for forebyggelse i praksis, Tine Curtis, vil deltage i 
Teknikerkontaktudvalgets drøftelse af sagen.

Center for Forebyggelse i praksis har til formål at understøtte 
kommunernes arbejde med at implementere forebyggelsespakkerne i 
perioden 2013-2015. Mere specifikt er det centrets mål at bidrage til, at 
flere kommuner implementerer og forankrer forebyggelsespakkerne.

Sundhedsstyrelsen har i 2012 og 2013 udsendt 11 forebyggelsespakker 
inden for temaer, hvor der især er potentiale for at forbedre 
folkesundheden og reducere ulighed i sundhed. Det drejer sig om 
alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, 
mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og 
tobak. 

Forebyggelsespakkernes anbefalinger involverer hele kommunen og 
opfordrer til samarbejde på tværs, idet anbefalingerne skal løftes i både 
dagtilbud, skoleområdet, beskæftigelsesindsats, social-, sundheds- og 
ældreområde samt teknik og miljøområdet.

Anbefalinger, der vedrører miljø- og teknikområdet
Forebyggelsespakkernes anbefalinger på teknik og miljøområdet 
vedrører:

Fysisk aktivitet
Formålet med forebyggelsespakken om fysisk aktivitet er at understøtte 
kommunens arbejde for, at borgere får gode muligheder for at være 
fysisk aktive gennem hele livet for derved at forebygge sygdom og bevare 
funktionsevnen, men også for at understøtte god trivsel. Anbefalinger 
med relevans for Teknik og miljøområdet:

 Strategi for brug af fysiske omgivelser
 Let adgang til idrætsfaciliteter og bevægelsesfremmende miljøer
 Gode rammer for fysisk aktivitet inde og ude på 

børneinstitutioner
 Indendørs og udendørs arealer ved ældreboliger og plejehjem
 Indretning, der fremme bevægelse ved byfornyelse.

Indeklima i skoler
Forebyggelsespakken om indeklima skal understøtte kommunens indsats 
for at forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne og dermed elevernes 
trivsel og læring. Anbefalingerne har fokus på god luftkvalitet og 
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passende temperatur i undervisningslokalerne samt udarbejdelse af de 
lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. Anbefalinger med relevans for 
Teknik og miljøområdet:

 Undervisningsmiljøvurderinger
 Udbredelse og styrkelse af indeklimaindsatsen
 Gennemgang af indeklima på skolerne.

Solbeskyttelse
Forebyggelsespakken om solbeskyttelse handler om, hvordan 
kommunerne kan iværksætte indsatser, der kan medvirke til at forebygge 
kræft i huden. Danskerne har den fjerdestørste forekomst af nye tilfælde 
af modermærkekræft, og forekomsten er stigende. Kræft i huden opstår 
som oftest efter udsættelse for UV-stråling og kan dermed forebygges. 
Anbefalinger med relevans for teknik og miljøområdet:

 Solsikre legepladser og fritid
 Solbeskyttelse i by og rum og på badesteder.

Tobak
Forebyggelsespakken på tobaksområdet anbefaler rammer og tilbud, der 
kan medvirke til at begrænse andelen af rygere. I forhold til teknik- og 
miljø handler det særligt om at håndhæve røgfri matrikler og holde 
kommunens køretøjer røgfri. Anbefalinger med relevans for teknik og 
miljøområdet:

 Røgfri miljøer indendørs
 Røgfri matrikel
 Røgfrihed i arbejdstiden.

Alkohol
Formålet med forebyggelsespakken om alkohol er at understøtte 
kommunernes arbejde med at reducere alkoholforbruget blandt borgerne 
og forebygge, at unge begynder at drikke tidligt. Anbefalinger med 
relevans for teknik- og miljøområdet:

 Udmøntning af kommunens alkoholpolitik på arbejdspladser og 
institutioner

 Ansvarlig udskænkning, herunder en samlet restaurationsplan
 Alkoholreklamer i byrummet.

Seksuel sundhed
Forebyggelsespakken om seksuel sundhed handler om, hvad kommunen 
kan gøre for at bidrage til at øge den seksuelle sundhed blandt borgerne 
samt reducere forekomsten og spredningen af sexsygdomme. 
Anbefalinger med relevans for teknik- og miljøområdet: 

 Boliger indrettes, så der er mulighed for privatliv.
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Mental sundhed
Formålet med forebyggelsespakken om mental sundhed er både at 
understøtte kommunernes arbejde med at fremme borgernes mentale 
sundhed – i dagligsprog borgernes trivsel – og at styrke forebyggelsen af 
psykiske problemer. Fokusområdet i forhold til teknik- og miljøområdet 
er indsatser, der kan skabe rammer om borgernes mentale sundhed. 
Relevant anbefaling er:

 Indretning af uderum.

Hygiejne
Forebyggelsespakken på hygiejneområdet handler om, hvordan hygiejnen 
kan forbedres i bla. hjemmeplejen, daginstitutioner, skoler og 
kommunale institutioner i øvrigt med henblik på at mindske udbredelsen 
af smitsomme sygdomme, som både er en belastning for den enkelt, men 
også rammer samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne. 
Anbefalinger med relevans for teknik- og miljøområdet:

 Gode fysiske rammer i kommunale institutioner
 Rengøring og håndhygiejne.

Mad og måltider
Forebyggelsespakken om mad og måltider skal kvalificere kommunernes 
arbejde med at fremme sund mad og gode måltidsvaner for børn i 
dagsinstitutioner og skole, borgere i sociale institutioner og madservice 
til ældre borgerne. Relevant anbefaling for teknik og miljøområdet:

 Adgang til at vælge sund mad, frisk drikkevand og sunde 
spisemiljøer i alle kommunernes institutioner og arbejdspladser.

Kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne
Der er i 2013 gennemført en landsdækkende kortlægning af 
kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne. Kortlægningen 
viser blandt andet, at:

 Kommunerne har taget godt i mod forebyggelsespakkerne og 
mener, at de kan være med til at øge kvaliteten i kommunens 
samlede sundhedsindsats 

 De fleste kommuner har skabt overblik over, i hvor høj grad den 
eksisterende indsats lever op til anbefalingerne

 Mange kommuner har intentioner om at tilpasse indsatsen i de 
kommende år, så indsatsen i øget grad lever op til anbefalingerne.

Når det gælder vurderingen af, hvorvidt kommunen allerede lever op til 
forebyggelsespakkerne, scorer kommunerne i den gennemførte 
kortlægning generelt højt i forhold til tobak, alkohol, mad og måltider og 
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fysisk aktivitet. Til gengæld tyder besvarelserne på, at der er behov for en 
styrket indsats vedrørende flere af de øvrige forebyggelsespakker, 
herunder forebyggelsespakkerne om Solbeskyttelse og Indeklima i skoler. 
Flere af anbefalingerne i disse pakker vedrører teknik- og miljøområdet. 
Det skal dog bemærkes, at kortlægningen er besvaret af chefer og 
planlæggere på sundhedsområdet, som ikke nødvendigvis har et overblik 
over den samlede kommunale indsats.

Center for Forebyggelse i praksis hjælper kommunerne med at 
implementere forebyggelsespakkerne. Det gør vi ved at afholde 
temadage, rådgive kommuner og holde foredrag m.v. for at øge 
kendskabet til forebyggelsespakkerne og de anbefalede indsatser og 
hjælpe med metoder til implementering. Størstedelen af aktiviteterne 
hidtil har fokuseret på, hvordan sundhedschefer og planlæggere har 
kunnet bruge forebyggelsespakkerne i dialogen med de øvrige 
forvaltningsområder og på, hvordan der kan skabes fokus og ejerskab til 
opgaven på tværs af kommunen.

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelse
SAG-2013-06093 kle

Baggrund
Udvalget har tiltrådt en bruttoliste for temadrøftelserne i 2014. Ved 
hvert møde fastlægges så næste mødes temadrøftelse med udgangspunkt 
i listen.

Indstilling
Det indstilles at udvalget fastlægger en temadrøftelse for næste møde den 
11. april 2014.

Sagsfremstilling
Bruttolisten for de resterende møder i 2014 ses nedenfor.

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
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Som opfølgning på decembermødet mellem KTC´s formandskab og KL 
blev det aftalt, at der i 2014 skulle laves en temadrøftelse om 
fokusområder i arbejdet i KTCs digitale faggruppe. Det er allerede aftalt, 
at Michel van der Linden vil deltage i Teknikerkontaktudvalget  den 11. 
april med  præsentation af fokusområderne og oplæg til drøftelse. 
Derudover skal Teknikerkontaktudvalget pege på endnu en 
temadrøftelse.

Fredag den 13. juni 2014
− Vindmøller: Hvilke nye redskaber har vi brug for, og hvordan får vi 

koordineret og lært af hinanden? – Forår / medio 2014
− Byggepolitisk Strategi
− Aktuelle emner i økonomiforhandlingerne

Fredag den 22. august 2014
− 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 

initiativer

Torsdag den 11. december 2014
− Ændring af beredskabet
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3 . Behandlingssager - Energi- og 
forsyningspolitik
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4 . Behandlingssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

4.1. Ny høring af vandplanerne for perioden 2010-2015
SAG-2013-07950 trr

Baggrund
Da de statslige vandplaner er blevet kendt ugyldige af Miljø- og 
Naturklagenævnet, har Miljøministeriet sendt vandplanerne for perioden 
2010-2015 i fornyet høring med høringsfrist ultimo 2013. KL har i det 
vedhæftede høringssvar fremhævet, at det fortsat er afgørende, at der er 
sammenhæng mellem mål, virkemidler, finansiering og tidshorisont. 

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke øvrige forhold kommunerne og 
KL´s sekretariat bør være opmærksomme på i perioden frem mod 
vedtagelse af første periodes vandplaner og vandhandleplaner.

Sagsfremstilling

./. KL har i høringssvaret henvist til såvel kommunernes høringssvar som 
KL´s tidligere høringssvar. I det følgende er centrale elementer af det 
nye høringssvar gengivet.

Tidshorisont
Hvad angår tidshorisonten forlyder det nu, at de statslige vandplaner 
forventes vedtaget i andet halvår af 2014, ca. 5 år senere end EU´s krav. 
Efter lovgivningen skal kommunerne derefter udarbejde 
vandhandleplaner, der skal vedtages endeligt ét år efter vandplanerne, 
dvs. i andet halvår af 2015. 

De kommunale vandhandleplaner for perioden 2010-2015 vedtages 
således få uger eller måneder før nye statslige vandplaner for perioden 
2016-2021 vedtages i december 2015. KL forventer på den baggrund at 
indgå i en dialog om, hvordan første periodes krav overføres til anden 
periode – så kommunerne får en realistisk tidshorisont til at 
implementere de omfattende krav til fx spildevandsrensning og 
vandløbsforbedring.

Virkemidler
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I den forbindelse er det afgørende, at der gives bedre lovhjemlede 
muligheder for at styrke samarbejdet mellem kommuner og 
forsyningsvirksomheder. Utilsigtet har kommunerne med den seneste 
revision af vandsektorloven ikke længere mulighed for via 
forsyningsvirksomhederne at sikre den lovpligtige implementering af 
vandplanernes krav. KL vil stærkt opfordre til, at dette bliver muligt med 
den revision af vandsektorloven, der forventes at blive vedtaget i første 
halvår af 2014. 

Efter aftale med staten har kommunerne igangsat en omfattende 
retablering af vådområder – i samarbejde med lodsejere og grønne 
organisationer. Sammenlignet med tidligere nationale indsatser har der 
været en flot fremdrift i indsatsen. Men fra medio 2012 og fremefter har 
nye statslige krav til fosfor-udledningen vanskelig- eller umuliggjort 
vådområdeetablering i visse dele af landet. 

Sammenholdt med vandplanernes detailstyring af den kommunale 
vådområdeindsats betyder det stærkt forringede etableringsmuligheder. 
Mens statens vådområdeetablering kan ske i ét eller flere af landets 23 
hovedvandsoplande, er kommunernes indsats i vandplanerne lokaliseret 
til givne steder i de 123 undervandsoplande. KL vil endnu engang 
påpege de uens rammevilkår under ens økonomiforudsætninger.

Finansiering
Som tidligere påpeget ønsker KL en økonomisk høring af de p.t. 
ugyldige vandplaner, da dette medfører merarbejde for kommunerne. 
Det gælder fx for vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner, 
kommunal planlægning og sagsbehandling. Det skyldes, at der er forhold 
og afgørelser i såvel kommuneplanlægning, spildevandsplanlægning og 
miljøsagsbehandling, der er bundet op på de statslige vandplaner.

Mål
I det omfang at der er behov for en yderligere kvalitetssikring og 
ensretning af de mere specifikke mål og indsatskrav i vandplanerne – og 
dette måtte inkludere en fornyet høring af vandplanerne i første halvår af 
2014 – vil KL opfordre til, at det sker på en for alle parter fleksibel og 
enkel måde.

4.2. Telemaster i lokalplanlagte områder
SAG-2014-00333 akp

Baggrund
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Flere kommuner har oplevet, at de tilladelser og 
dispensationer til at opsætte mobilmaster, som kommunen 
har givet fra egen lokalplan er blevet underkendt af Natur- 
og Miljøklagenævnet. 
Nævnet har henvist til, at der ikke kan dispenseres fra 
lokalplaner, når det er i strid med lokalplanens principper 
som fastlægges i anvendelses- og formålsbestemmelsen, og 
at der derfor ikke kan dispenseres til at opsætte telemaster 
i lokalplanlagte områder,
• hvis teleselskaber ikke er nævnt i lokalplanen som 

virksomheder, der må operere i det lokalplanlagte 
område 

• hvis der i lokalplanen ikke er taget særskilt stilling til, at 
telemaster kan opsættes.

KL´s sekretariat har drøftet barrieren med Erhvervs- og 
Vækstministeriet og med Miljøstyrelsen. 
 
I en rapport fra Produktivitetskommissionen om 
infrastrukturen Udbyg og anvend infrastrukturen med 
omtanke fra januar 2014 står der følgende:

”En god mobildækning kræver et relativt fintmasket net af mobilmaster. Etablering 
af nye master er underlagt en række reguleringsmæssige begrænsninger, og processen 
fordrer en løbende dialog mellem mobilselskab og kommune. Der skal udstedes en 
byggetilladelse, men endvidere kan der være barrierer fx i eksisterende lokalplaner. 
Placering af master i det åbne land og i kystnære områder giver særlige udfordringer 
for mobilselskaberne og for kommunerne som planmyndighed. Ansøgningsprocesserne 
kan således være langvarige og komplicerede, og hvis den kommunale tilladelse 
efterfølgende indklages for Natur- og Miljøklagenævnet, kan der alt i alt gå flere år, 
før det afklares, om en ny masteposition kan etableres. Det er vigtigt at sikre, at 
opstilling af mobile sendemaster ikke besværliggøres unødigt.”

Indstilling
Det indstilles, at der gives kommentarer til forslaget om, 
• at kommunerne skal kunne dispensere fra egen lokalplan for 

opsætning af telemaster, når televirksomhed og placering af 
telemaster ikke er nævnt i lokalplanen og under forudsætning af at 
dispensationen ikke vurderes at være i åbenbar strid med lokalplanens 
intentioner og formålsbestemmelser, samt undergår den almindelige 
byggesagsbehandling med partshøring/naboorientering
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• at master ikke som grundlæggende forudsætning skal henvises til 
bymæssig bebyggelse, når det ikke giver den nødvendige 
mobildækning uden for bymæssig bebyggelse

• at ønskerne herom rejses politisk.

Sagsfremstilling
Ansøgninger om opstilling af antennemaster har normalt været behandlet 
i kommunerne som dispensationer eller tilladelser fra gældende 
lokalplaner/byplanvedtægter, og eventuelt ved at give en dispensation fra 
de forskellige former for de bygge- og beskyttelseslinjer, som er 
kommunens ansvarsområde i henhold til naturbeskyttelsesloven. 
Masteloven pålægger kommunerne af virke for udbredelsen af 
telekommunikationsnettet, og kommunerne har et ønske om, at borgerne 
og virksomheder gives optimale muligheder for telekommunikation.

Natur- og Miljøklagenævnets har tidligere udtalt, at nye antennemaster 
bør placeres i bymæssig bebyggelse, så det åbne land i videst muligt 
omfang friholdes for nye tekniske anlæg. Dette harmonerer ikke med de 
ønsker til løbende udbygning af telekommunikation - også uden for 
bymæssig bebyggelse - som borgere og virksomheder efterspørger i 
landdistrikterne og uden bymæssig bebyggelse.

Også i bymæssig bebyggelse i lokalplanlagte områder støder 
kommunerne på problemer. En række kommuner har oplevet, at når de 
har dispenseret fra egen lokalplan for at godkende opsætning af en 
telemast, så er afgørelsen blevet underkendt af Natur- og 
Miljøklagenævnet. Det er efter nævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt i alle 
tilfælde, at der i lokalplanen nævnes tekniske anlæg (og det er også ofte 
nævnt sammen med elanlæg, transformatorstationer mv). Det er dermed 
ikke tilstrækkeligt, at der er lavet byggesagsbehandling af masten og 
gennemført de naboorienteringer og partshøringer, der er nødvendige i 
forhold til byggelovgivningen og der politisk er taget stilling til, at man 
ønsker opsætningen af telemasten for at sikre borgernes og 
virksomhedernes telekommunikation, samtidig med, at der er 

Naturstyrelsen mener, at kommunerne i forlængelse af disse afgørelser 
står med den mulighed, at de skal lave en revision af lokalplaner i 
lokalplanlagte områder, hvis der skal opsættes telemaster, der ikke 
specifikt er skrevet om i lokalplanen, eller hvis der ikke specifik er 
henvist til, at virksomheder for telekommunikation kan være i 
lokalplanområdet. Dette gælder også i de tilfælde, hvor antenner sættes 
på bærerør på høje bygninger – f.eks. i områder udlagt til boligformål i 
en lokalplan. Også her vil kommunerne skulle ændre lokalplanen.
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Potentielt stiller disse udmeldinger kommunerne overfor at skulle ændre 
i op mod 31.500 lokalplaner, hvis teleselskaberne søges om en telemast i 
pågældende område. Lyngby- Taarbæk kommune og Rudersdal 
kommuner har vurderet, at nævnets udmelding betyder, at i over 95 % af 
kommunens lokalplanlagte områder vil der ikke kunne sættes master op 
uden at der laves en ny lokalplan. Teleselskaberne har overfor KL´s 
sekretariat oplyst, at udbygningsbehovet i forhold til telemaster vil være 
end smule mindre i de kommende år end tidligere, da eksisterende 
mastepositioner forventes brugt i høj grad. Men at der også i de 
kommende år i stort omfang vil blive søgt om at sætte nye antenner og 
antenner på bærerør op i kommunerne.

I forhold til nye lokalplaner vurderer KL´s sekretariat, at kommunerne er 
blevet meget opmærksomme på helt fra starten at skrive telemaster ind.

Tilvejebringelse af en lokalplan vil oftest vare mere end et halvt år, og 
derfor er der som foreslået af Produktivitetskommissionen brug for at se 
på, hvordan der kan opnås en mere smidig sagsgang i forbindelse med 
opsætning af master – også set ud fra en proportionalitetsbetragtning.

Ved et møde i Erhvervs- og Vækstministeriet har KL´s sekretariat rejst 
muligheden for, at der ved landsplandirektiv, lov eller tilsvarende blev 
fastlagt, at kommunerne kunne dispensere fra egen lokalplan for 
opsætning af telemaster, når televirksomhed og placering af telemaster 
ikke er nævnt i lokalplanen eller særlige og specifikke forhold måtte være 
til hinder herfor. Såfremt en sådan mulighed etableres, skal der samtidig 
sikres en tilpas høringsprocedure, så det lokale demokrati bibeholdes. 
Det er vigtigt, at der gives borgere og virksomheder mulighed for at give 
input til kommunalbestyrelsens beslutning om, at dispensere fra egen 
lokalplan.

Muligheden for, at staten via lovgivning ændrer alle lokalplaners 
retsvirkninger har vi set i forbindelse med den netop ophævede 
tvangstilslutning til antenneforeninger, som var fastlagt i mange 
lokalplan. Dette eksempel foreslås brugt til at løfte ønsket om, at staten 
også kan give mulighed for, at kommunerne kan behandle opsætning af 
en telemaster anderledes, hvis byggelovens regler om høring (og evt. 
noget mere høring) følges.

Nærværende sagsfremstilling har været forelagt for KTC´s faggruppe for 
Bygningsreglementet og for Planfaggruppen med henblik på 
kommentering.
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5 . Behandlingssager - Miljøpolitik

5.1. Stormflod – opgaver og ansvar
SAG-2013-07660 mlm/npj

Baggrund
For ikke så længe siden var vi udsat for stormen Bodil. I stormens 
kølvand fulgte en stormflod. Det rejste en række spørgsmål om 
kommunernes og statens opgaver og ansvar i den forbindelse: om 
kystsikringen i de danske farvande er tilstrækkelig, og reglerne for 
kystbeskyttelsen er hensigtsmæssige set fra et kommunalt synspunkt. Det 
vurderes derfor hensigtsmæssigt, at KL udvikler en politik på området. I 
første omgang foreslår sekretariatet, at udvalget drøfter temaet og de 
kommunale vinkler på sagen.

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for:
• andre regler for kystsikring
• ændret ansvars- og opgavefordeling imellem stat, kommuner og 

grundejere
• en anden finansieringsmodel.

Sagsfremstilling
Som reglerne for kystbeskyttelse er udformet i dag, bestemmer og gennemfører staten 
den nødvendige kystsikring på mindre dele af den jyske vestkyst. Staten tager altså 
ansvar nogle steder, der vurderes at have en særlig udfordring. Selvom Danmark må 
betragtes som ét sammenhængende kystområde, er kystbeskyttelsen i resten af landet i 
princippet op til de private, der har ejendomme ud til vandet. Der er her tale om en 
nedefra-og-op-model, hvor man i udgangspunktet satser på, at de enkelte grundejere 
kan finde ud af at organisere sig. Derefter kan kommunerne gå ind og påtvinge 
bestemte løsninger for grundejerne.KL har de seneste år påpeget, at dette, efter vores 
opfattelse, ikke er hensigtsmæssigt. Det kan bl.a. blokere for de nødvendige 
foranstaltninger, hvis grundejerne ikke kan blive enige. Det vurderes derfor, at der er 
brug for nogle mere forpligtende værktøjer og for at revurdere, hvor og i hvilket 
omfang staten er ansvarlig for eventuelle foranstaltninger. KL har rejst spørgsmålet 
over for både den forrige og den nuværende regering, men svaret har hver gang været 
afvisende.I oktober 2013 har Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) givet udtryk for, 
at kystbeskyttelsesloven giver kommunerne ”vidtrækkende muligheder for at planlægge og 
fremme løsninger for længere kyststrækninger”. Set fra et kommunalt synspunkt er der dog 
den væsentlige barriere, att nogle grundejere kan være imod at bidrage til 
foranstaltninger, der skal sikre mod oversvømmelse. Dertil kommer, at man kan 
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diskutere, om det mest hensigtsmæssige og samfundsøkonomisk rentable er, at de 
enkelte grundejersammenslutninger rundt om et fjordsystem som fx Roskilde Fjord 
eller Isefjord gør noget hver især. Eller om det vil være mere optimalt, at man via et 
forpligtende samarbejde mellem forskellige myndigheder finder løsninger, der sikrer 
hele området mod oversvømmelser i forbindelse med fremtidige stormfloder. En 
mulighed kan også være at oprette en overordnet myndighed.
Naturstyrelsen har, ifm. den seneste stormflod, meldt ud, at det er op til kommunerne 
at tage højde for den slags hændelser i deres klimaplaner med udgangspunkt i de 
højdekort, staten stiller til rådighed, og som viser, hvor problemerne kan opstå. Mange 
kommuner fokuserer klimatilpasningsplanen på byområderne, hvor 
forsyningsselskaberne har fået mulighed for at brugerfinansiere løsninger. Nogle 
kommuner har også taget oversvømmelse fra havet op i klimatilpasningsplanen, men 
afsnittene om kysten handler mere om problemer end om løsninger. På kysten er der 
normalt ikke et selskab, som kan fordele regningen på en stor kreds, der ikke kan 
flygte.Langt de fleste danske kommuner er godt i gang med at lave 
klimatilpasningsplaner og ruste sig til fremtidens klimaudfordringer. Men en plan gør 
det ikke i sig selv. Den betaler fx ikke regningen, når der skal (gen)bygges diger mv. 
Flere kommuner har således i kølvandet på stormen Bodil påpeget, at kommunerne har 
brug for, at staten træder til med økonomiske midler til en helhedsorienteret 
kystbeskyttelse. 
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6 . Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik
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7 . Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik
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8 . Midlertidige helikopterlandingspladser

8.1. Ny forretningsmodel for FOTdanmark
SAG-2012-02049 esg

Baggrund
Nu er alle kommuner medlem af FOTdanmark, og dermed er det digitale 
kort blevet landsdækkende. I det lys har bestyrelsen for FOTdanmark 
udarbejdet en ny strategi og i forlængelse heraf en ny forretningsmodel 
for foreningen.

Indstilling
Det indstilles, at den nye forretningsmodel tiltrædes.

Sagsfremstilling
I forlængelse af strategien for FOTdanmark bygger den nye 
forretningsmodel på følgende principper:
- Fokus på kvalitet, aktualitet og homogenitet i FOT data
- Effektivisering af processerne for indsamling og vedligeholdelse af 

data
- Ajourføring af data både fotogrammetrisk fra flyfotos og 

administrativt i forlængelse af offentlig sagsbehandling
- Bedre grundlag for anvendelse af FOT data i forvaltningsmæssige 

sammenhænge
- Klar opgave- og rollefordeling mellem parterne i FOTdanmark
- Lige fordeling mellem stat og kommuner af fællesomkostningerne i 

FOTdanmark.

Den nye forretningsmodel indeholder følgende hovedelementer:
- Ny model for datavedligehold
- Rammer for en ny systemunderstøttelse
- Indgåelse af tredjepartsaftaler
- Omlægning af sekretariatsbetjening
- Plan for overgangsfasen.

Den nye model for datavedligehold skal sikre, at vi får bedre data i form 
af en større aktualitet i data samtidig med, at omkostningerne bliver 
mindre.
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De samlede, økonomiske konsekvenser af den nye forretningsmodel er, 
at den kommunale side opnår en besparelse, mens staten via 
Geodatastyrelsen (GST) får en merudgift.

Det anbefales, at en del af den kommunale besparelse anvendes til en 
styrkelse af den fælleskommunale sekretariatsbetjening. Det kan 
gennemføres uden ændring af det samlede beløb, som kommunerne i 
dag betaler til FOTdanmark.

For at effektivisere processerne til indsamling og vedligeholdelse af data 
henlægges de praktiske opgaver med udbud og aftaleindgåelse til GST. 
Kommunernes betaling af halvdelen af disse udgifter overgår samtidig til 
en bevillingsoverførsel via en DUT-sag.

Den nuværende database skal udskiftes, og der er derfor aftalt rammer 
for en ny systemunderstøttelse. KL er i dialog med KOMBIT om 
muligheden for, at KOMBIT kan lægge pengene ud for kommunerne, 
når der indkøbes nyt system. FOTdanmark vil så betale pengene tilbage 
over en årrække på basis af det årlige bidrag fra kommunerne til 
systemunderstøttelse.

Sekretariatsbetjeningen af foreningen omlægges. Det nuværende FOT 
sekretariat ophører, og betjeningen af foreningen vil fremover blive 
varetaget af et virtuelt sekretariat, der trækker på ressourcer fra parterne.

Forslaget til ny forretningsmodel for FOTdanmark forelægges til endelig 
beslutning på foreningens repræsentantskabsmøde til april.
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9 . Behandlingssager - Øvrige sager

9.1. BBR-integrationer 
SAG-2013-05679 AKP/TKG

Baggrund
Flere digitaliseringsprojekter med relation til BBR er under 
implementering. Især ansøgningsmodulet Byg og Miljø, og tilretning af 
BBR-registreret som følge af grunddatainitiativet om ejendomsdata er 
højt prioriteret og ressourcekrævende hos de involverede aktører. Dertil 
kommer et frikommuneforsøg i Odense Kommune, der kan vise sig at 
have så gode takter, at det kan bruges i alle kommuner – og eventuel 
således, at der skal linkes hertil fra Byg og Miljø. Endelig drøfter KL´s 
sekretariat med Digitaliseringsstyrelsen, hvilke områder, der skal med i 
Bølgeplan 4, hvor KOMHEN-tællinger peger på BBR-fejlretninger som 
en aktuel kandidat til obligatorisk digital selvbetjening fra og med 
1.12.2015.

At sikre integration mellem forskellige it-systemer har en tendens til at 
lande udenfor de enkelte projekters scope, hvilket også er tilfældet i 
forhold til BBR-integrationer. Der er således brug for en særlig 
ledelsesmæssig opbakning og bidrag til fremdrift.

BBR-integrationerne har flere formål:
• at sikre, at borgere og virksomheder har adgang til digitalt at 

indberette konstaterede fejl og mangler i BBR-registeret, og at disse 
indberetninger kommer digitalt ind i BBR´s inddataboks

• at sikre, at kommunale sagsbehandlere ved sagsafslutning digitalt kan 
aflevere de reviderede BBR-værdier til BBR´s inddataboks

• at understøtte en digital BBR-sagsbehandling i kommunerne.

Der er brug for at få et samlet overblik over, hvordan de to formål 
imødekommes i en samlet plan for BBR-integrationer, og således at it-
arkitekturen herfor fastlægges i overensstemmelse med anbefalinger fra 
it-arkitekturrådet eller tilsvarende.

Indstilling
Det indstilles, at der gives kommentarer til 
• de foreslåede elementer i den videre proces for at få afklaret behov 

og omfang af integration mellem Byg og Miljø og BBR-registret
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• de foreslåede elementer i den videre proces for at få afklaret 
muligheder og begrænsninger i forhold til, at få BBR-indberetninger 
med i 4. bølges selvbetjeningsløsning

• den foreløbige tidsplan.

Sagsfremstilling
Flere digitaliseringsprojekter med relation til BBR er i disse år under 
udmøntning sammen med kommunerne. Der er tale om:

1. Det fælleskommunale ansøgningsmodul Byg og Miljø, der 
forventes klar i kommunerne omkring 1. april 2014 og hvor 
KOMBIT er ansvarlig. Byg og Miljøs relation og mulige 
integration til BBR har været et løbende diskussionsemne i 
kommunale kredse. BBR-integration er ikke kravspecificeret og 
prissat i Byg og Miljø, men der er i udbudsmaterialet givet 
mulighed for, at BBR-integration inddrages på et senere 
tidspunkt. 

Umiddelbart er Byg og Miljø ikke tænkt til at være et modul, der 
skal kommunikere direkte med BBR, og der har været henvist til, 
at hver kommune måtte sikre sig en integration til BBR via 
kommunernes fagsystemer eller tilsvarende. Denne holdning har 
mødt kommunal modstand. Der har været henvist til, at 
kommunerne hellere så, at byggesagsbehandlerne kunne sende de 
nye BBR-værdier fra byggesagsbehandlingen til Byg og Miljø via 
kommunens integration til Byg og Miljø. Derved vil der kun 
skulle etableres én integration til BBR, nemlig fra Byg og Miljø. 
Teknisk set kan dette lade sig gøre, men der er usikkerhed om det 
er det rette valg, hvorfor der bør laves procesanalyser og 
indhentes vurderinger fra IT-arkitekturrådet eller tilsvarende. 
Dertil kommer, at det skal afklares, om og hvordan ansøgere af 
byggesager skal kunne informere BBR om de fejl og mangler der 
konstateres i ansøgningsprocessen i Byg og Miljø. Skal det ske via 
link til Odense Kommunes udviklede Web-løsning, hvor de 
reviderede oplysninger gives før ansøgningen om en ny byggesag? 
Det er KL´s vurdering, at der blandt kommunale medarbejdere er 
forskellige holdninger hertil afhængig af, om man spørger 
byggesagsbehandlere eller BBR-medarbejdere.

2. Flere tilretninger af BBR-registreret som følge af 
grunddatainitiativet om ejendomsdata, der forventes klar til brug 
for kommunerne første gang i maj 2014. Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter (MBBL) er sammen med KOMBIT ansvarlig. 
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Releasen i maj 2014 vil indeholde en ny BBR-inddataboks, der 
skal modtage digitalt overførte BBR-ændringer og - rettelser.

3. Frikommuneforsøg i Odense kommune om etablering af en BBR 
webadgang til brug for borgere og virksomheder, hvor der kan 
rapporteres fejl og mangler i BBR-registeret. Kommunen er 
ansvarlig, og i frikommuneforsøget ligger, at Odense Kommune 
kan gøre det obligatorisk, at fejl og mangler indberettes til 
kommunen digitalt. Webbrugergrænsefladen forventes at være 
klar i løbet af foråret/forsommeren 2014. Der er en række 
uafklarede forhold i relation til løsningens samspil med BBR-
systemet. Derfor planlægger Odense Kommune et møde med 
BBR-eksperterne i KOMBIT ultimo januar 2014. Efter dette 
møde forventes, at der kan gives et mere præcist bud på, hvornår 
løsningen kan være færdig. Løsningen vil være generisk, så den i 
princippet kan bruges af alle kommuner senere. Fra starten vil 
der kun gives adgang for borgere og virksomheder i Odense 
Kommune. KMD har vurderet, at udvikling og etablering af en 
snitflade mellem webben og BBR´s inddataboks vil koste ca. 
900.000 kr. Det er en omkostning, der er så stor, at Odense 
Kommune ikke selvstændigt kan stå for at etablere snitfladen i 
forbindelse med frikommuneforsøget. At etablere en snitflade 
mellem web og inddataboksen er et fælleskommunalt behov og 
planlægges derfor ifølge KOMBIT finansieret via KOMBIT´s 
opkrævning af kommunalt BBR-bidrag. Det skal afklares, om den 
udviklede web skal tilbydes ansøgere i Byg og Miljø via link – og 
som mulighed for før eller under ansøgningsprocessen at få rettet 
op på fejl og mangler ved direkte henvendelse til BBR´s 
inddataboks. 

4. Bølge 4 (som led i Den fællesoffentlige digitale Strategi) om 
etablering af landsdækkende digitale selvbetjeningsløsninger. Ud 
fra tællinger i kommunerne (KOMHEN) vurderes indberetninger 
til BBR at være en endog meget oplagt kandidat til en 
selvbetjeningsløsning, hvor obligatorisk brug af 
selvbetjeningsløsningen i givet fald skal træde i kraft senest 1. 
december 2015. Fra den dato vil kommunerne kunne stille krav 
til borgere og virksomheder, om alene at foretage BBR 
inddateringer digitalt.  Området er under afklaring og det 
forventes i juni 2014 at indgå som del af økonomiaftalen for 
2015. Lovforberedende arbejde i forhold til bølge 4 forventes 
fremlagt i Folketinget i begyndelsen af 2015. Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter har udtalt sig henholdende i forhold til at 
kunne nå at få BBR med i bølge 4. Imidlertid bør der efter KL´s 
sekretariats vurdering fra kommunalt hold fastholdes et ønske 
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herom. Selvbetjeningsbølge 4 er den sidste bølge, som KL pt. har 
aftalt med Regeringen. I bølgeinitiativerne har kommunerne selv 
kunnet beholde effektiviseringsgevinsterne, og det er uklart om 
den mulighed kan forhandles igennem efter bølgeplanens 
afslutning, hvis digital BBR-indberetning først gøres 
landsdækkende obligatorisk i 2016 eller senere.

Såfremt det skal fastholdes, at BBR-indberetninger skal være en del af 
bølge 4 (og klar den 1.12.2015, hvor kravet i givet fald skal træde i kraft) 
og for at imødekomme kommunernes ønske om, at få en godt system til 
at aflevere nye BBR-værdier fra Byg og Miljø til BBR-inddataboksen, er 
der brug for, at alle parter, der er involverede i projekterne 1-4 påtager 
sig i fællesskab at etablere løsninger og finansiering, så der er et 
anvendeligt system for BBR-indberetninger. 

I konsekvens herfor er der brug for relativt hurtigt at få udarbejdet en 
egentlig tids- og procesplan for det mest hensigtsmæssige 
integrationslandkort med BBR-i centrum.

KL er dialog med MBBL, Odense Kommune og KOMBIT´s to 
projektleder for hhv. BBR og Byg og Miljø for at få lavet en mere 
konkret plan for sammenspil mellem Byg og Miljø, BBR’s inddataboks 
og webbrugergrænsefladen, der er under udvikling i Odense Kommune.

KL´s overvejelser om en foreløbig tidsplan (som endnu ikke er forelagt 
for MBBL) er følgende:
Foråret/forsommeren 2014:  

- Odense Kommune forventer at de kan have en web-løsning klar 
for egen kommune.

Maj 2014: 
− Byg og Miljø afholder 1-2 workshops for – med udgangspunkt i 

de nuværende processer for BBR ændringer - at få fælles fodslag 
for, hvordan fremtidens it-understøttede processer skal 
etableres. Endelig tidsplan for det videre arbejdet fastlægges

Maj 2014:
− Prisestimater for udviklingsomkostninger udarbejdes. Skal indgå 

i økonomiforhandlingerne mellem stat og KL.
Maj- juni 2014:

− Høring blandt parterne (MBBL; Odense Kommune, KOMBIT) 
af resultatet af maj-workshops

Juni-september 2014
− Udarbejdelse af de kravsspecifikationer, der er brug for som 

følge af workshoppens resultater (i Byg og Miljø, evt. i BBR mv.)
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Juni 2014:
− Indgåelse af økonomiaftale for bølge 4 – herunder i forhold til 

en selvbetjeningsløsning for BBR
2. halvår af 2014:

− Udarbejdelse af lovgivning om en selvbetjeningsløsning for BBR
September – december 2014:

− Udvikling af snitflader mv.
Januar – februar 2015:

− Test af integrationer mv.
Marts 2015:

− Landsdækkende løsning for selvbetjeningsløsning – BBR-
ændringer – herunder for ændringer konstaterede i forbindelse 
med – eller som resultat af byggesagsbehandlinger i 
kommunerne

December 2015:
− Det bliver obligatorisk at bruge digital indberetning af BBR-

ændringer.

Kombit´s BBR-projekt har i konsekvens af de igangværende og allerede 
besluttede initiativer tilkendegivet, at de vil have store problemer med at 
kunne deltage i denne plan og kan derfor ikke tilslutte sig arbejdet før 
den anden side af det kommende BBR-udbud i 2015. Såfremt BBR-
indberetninger skal indgå i bølge 4 er der imidlertid behov for at også 
Kombit´s BBR-projekt engagerer sig i at finde en løsning nu.

Kombit´s Byg og Miljøprojekt har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i 
afklaringen og stå for workshop(s) i maj 2014.

Nærværende manchet har været drøftes på møde i Faggruppen for digital 
Forvaltning, den 31. januar 2014. KL´s sekretariat vil på 
Teknikerkontaktudvalgets møde redegøre for de fremførte synspunkter.
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10 . Orienteringssager - Energi og 
forsyningspolitik
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11 . Orienteringssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

11.1.  Nyt VVM-direktiv vedtaget
SAG-2014-00547 CRO

Baggrund
Efter flere års forhandlinger er der i EU opnået politisk enighed om en 
revision af VVM-direktivet, som vedrører de største danske/mest 
forurenende virksomheder, men også screeninger af en lang række 
mellemstore virksomheder og anlægsprojekter.

Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
COREPER (EU-ambassadørerne) stadfæstede ændringen af VVM-
direktivet den 20. december 2013. Det betyder, at Rådet og Europa-
Parlamentet formelt godkender direktivet i marts 2014. Implementering i 
dansk lov skal være sket senest marts 2017, men ændringerne kan 
gennemføres før, fx som led i den af miljøministeren ønskede 
lovrevision af miljølovene og Planloven.

Hovedpunkter i det nye direktiv er:
• Der arbejdes desværre stadig ikke med bagatelgrænser, fx vedr. de 

mange virksomheder, som skal miljøscreenes, for at afgøre VVM-
pligt eller ej

• Myndighedens afgørelse om enten ikke VVM-pligt eller VVM-pligt 
skal begrundes

• Myndigheden har 3 måneder til at træffe en screeningsafgørelse fra 
det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Mulighed for forlængelse

• Bygherren udarbejder VVM-redegørelsen. Bygherren skal sikre, at 
VVM-redegørelsen udarbejdes af kompetente eksperter

• VVM-redegørelsens indhold er opdateret i forhold til EU-lovgivning 
mv. Det betyder inddragelse af risikovurderinger, klimatiske 
ændringer, biodiversitet mv. med lidt varierende intensitet i 
vurderingen

• Myndigheden skal sikre, at den nødvendige ekspertise er til rådighed 
for myndighedens vurdering af projektet

• Minimumsfrist for høring over VVM-redegørelsen af offentligheden 
og andre myndigheder er 30 dage (Aarhus Konventionen)
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• Krav til effektiv offentliggørelse for at sikre inddragelse af 
offentligheden fx offentliggørelse på central portal

• Mulighed for at kræve monitering af projekter, som har en væsentlig 
negativ effekt på miljøet. Nationale regler kan anvendes.

• Mulighed for at sætte en tidsfrist på gyldigheden af en VVM-
beslutning

• Der stilles nu formkrav til indholdet af afgørelsen, herunder en 
begrundelse for afgørelsen

• ”One stop shop” skal gennemføres, når et VVM-pligtigt projekt 
indebærer vurderinger fra habitatdirektivet og/eller fugledirektivet. 
Derudover kan ”one stop shop” gennemføres ved vurderinger efter 
anden EU-lovgivning

• Nationale anlægslove kan stadig bruges, hvis de opfylder formålene i 
VVM-direktivet.
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12 . Orienteringssager – Miljøpolitik

12.1. Status for kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner
SAG-2014-00635 btt

Baggrund
KL indgik med ØA13 aftale med staten om, at kommunerne skulle 
udarbejde klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013. Planerne 
skulle i udgangspunktet være klar til at blive sendt i høring inden 
udgangen af 2013. Samtidig skulle kommunerne i 2013 investere 2,5 mia. 
kr. i klimatilpasning i byerne.

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
59 klimatilpasningsplaner er enten vedtaget eller har været i høring inden udgangen af 
2013. 24 kommuner oplyser, at de følger efter i 1. kvartal af 2014, mens resten oplyser, 
at de forventer at vedtage planerne i løbet af andet kvartal af 2014. Status for Læsø 
Kommune er uvis. Baggrunden for forsinkelsen er hovedsageligt:at det tog meget lang 
tid for Naturstyrelsen af få lavet lovgivning og vejledninger, så kommunerne kunne få 
overblik over opgaven at forsyningsvirksomhederne var længe om at levere kort, og at 
flere kommuner helt bevidst har udskudt behandlingen af planerne til det nye 
byråd.Naturstyrelsen har udtrykt forståelse for baggrunden for 
forsinkelserne.Kommuner og forsyningsvirksomhederne investerede ca. 500 mio. kr. til 
klimatilpasning i 2013 og nåede dermed ikke at investere 2,5 mia., som ellers var 
aftalen. Investeringerne i 2014 forventes at ligge på samme niveau.Det skyldes især tre 
forhold: Dels var der få færdige projekter i sommeren 2012, og det kræver omhu at 
forberede et anlægsprojektDet tog lang tid at få lavet lovgivning, så 
forsyningsselskaberne kan betale for de gode billigere løsninger på overfladen i stedet 
for større kloakrør Mange kommuner har valgt at afvente klimatilpasningsplanerne for 
at sikre en prioritering af deres investeringer og derved sikre, at pengene bruges 
klogt.Med klimatilpasningsplanerne har kommuner og forsyningsvirksomhederne et 
fornuftigt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra. Det forventes på den baggrund, at 
investeringerne stiger fra 2015 og de følgende år.KL´s sekretariat vil forsat have fokus 
på den kommende store opgave med implementeringen.
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13 . Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik

13.1. Høring om Lov om Trafikselskaber
SAG-2013-03140 bem

Baggrund
KL´s sekretariatet har modtaget forslag til ændring af lov om 
trafikselskaber i høring. Til grund for lovændringen er lagt 
Transportministeriets ”Evaluering af lov om trafikselskaber” fra marts 
2013. KL har sendt høringssvar med forbehold for den politiske 
behandling i KL. 

Indstilling
Sagens indstilles til orientering.

Sagsfremstilling
Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget og KL´s bestyrelse 
med indstilling om, at KL i sit høringssvar til den kommende lovændring 
bl.a. lægger vægt på følgende:
• I Hovedstaden og på Sjælland bør problemet med kommunal 

medfinansiering af trafikselskabernes administrationsomkostninger 
og ønsket om overdragelse af visse mellemkommunale ruter til 
regionalt regi håndteres hver for sig, 

• Forslaget om, at nogle mellemkommunale ruter i Hovedstaden og på 
Sjælland gøres regionale mod at kommunerne bidrager til 
trafikselskabets administration er ikke belyst for så vidt angår de 
mellemkommunale konsekvenser, vil potentielt give en ulige 
byrdefordeling mellem kommunerne, 

• Der bør derfor tilvejebringes beregninger, der tydeliggør de 
økonomiske konsekvenser for kommunerne heraf ligesom 
finansieringsudvalget bør se på dette forhold, 

• Det bør præciseres i hvilket omfang kommunerne i hele landet afgiver 
beslutningskompetence vedrørende opstilling og vedligeholdelse af 
faste anlæg som følge af lovforslaget,

• Det skal afklares hvilke økonomiske konsekvenser der er forbundet 
med, at regioner og trafikselskaber i hele landet nu kan vælge at 
finansiere faste anlæg, herunder stoppesteder og 
fremkommelighedstiltag, ligesom lovforslaget ikke forholder sig til 
bl.a. den planlægning, der hænger sammen hermed.
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Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, og KL´s bestyrelse 
tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at KL skal identificere, det 
der er fælles, og som KL kan stå på i høringssvaret. Det er vigtigt at 
klæde KKR-formandskaberne på til at håndtere processen hos dem selv. 
Det må være omdrejningspunktet i drøftelsen på mødet med KKR-
formandskaberne. 

Indstillingen blev tiltrådt på baggrund af nedennævnte sagsfremstilling:
”I marts 2013 udsendte Transportministeriet ”Evaluering af Lov om 
Trafikselskaber” med en række forslag til ændringer på området. 
Evalueringen danner baggrund for det lovforslag, der var i høring med 
frist den 7. januar 2014. 

Lovforslaget var ikke sendt i høring hos KKR, men sekretariatet har 
foreslået, at de kan afgive selvstændige høringsbidrag til 
Transportministeriet, idet især KKR Sjælland og KKR Hovedstaden kan 
have en interesse heri.

Sekretariatet forslår at bl.a. følgende punkter indgår i KL’s høringssvar til 
lovforslaget: 

Lovforslaget fastsætter som noget nyt, at administrationsomkostningerne 
til trafikselskabet på Sjælland og i Hovedstaden deles mellem kommuner 
og regioner. Hidtil har det kun været regionerne, der har dækket 
omkostningerne. 

Den nye fordelingsmodel indebærer, at trafikselskabets udgifter til 
administration og drift dækkes delvist af de to regioner på baggrund af et 
grundbeløb, der er fastsat af trafikselskabet, og delvist af regioner og 
kommuner på baggrund af deres andel af det samlede antal 
køreplanstimer.

Derudover foreslås det, at de mellemkommunale ruter (ruter der går 
gennem flere end én kommune) primært betales af de berørte 
kommuner, således at 80 % dækkes af kommunerne ud fra deres andel af 
bussernes samlede køreplantimer i kommunen, mens 20 % dækkes af 
samtlige kommuner ud fra deres forholdsmæssige befolkningstal. 
Tidligere blev udgifterne til de mellemkommunale ruter fordelt efter 
antallet af pendlere generelt. 

Det fremgår af høringsbrevet fra ministeriet, men ikke af selve 
lovændringen, at kommunernes nye udgifter til 
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administrationsomkostninger skal dækkes ved, at regionerne overtager en 
række mellemkommunale ruter fra kommunerne. 

Baggrunden for forslaget er angiveligt dels et behov for at finansiere 
kommunernes udgifter til medfinansiering af administrationen, dels sikre 
at der kan ske en mere hensigtsmæssig udvikling af de 
mellemkommunale ruter.

./. Der henvises til vedlagte bilag.

13.2. Forhandlinger om togfonden
SAG-2013-06544 bem

Baggrund
Regeringen fremlagde i marts 2013 sit forslag til udbygning af 
jernbanenettet for at sikre timedrift mellem de store byer. Forslaget 
indebærer dels en udbygning af jernbanenettet, dels elektrificering af 
nettet. 

Indstilling
Sagen indstilles til forventet efterretning.

Sagsfremstilling
Teknik- og miljøudvalget tiltrådte i januar 2014, at KL´s sekretariat skal 
arbejde for, at der i en kommende aftale om udmøntning af 
Togfonden.dk også afsættes penge til infrastruktur, der binder de 
forskellige transportformer sammen. Tiltrædelsen skete på baggrund af 
nedennævnte sagsfremstilling:

”Regeringen fremlagde i marts 2013 sit forslag til en model, der sikrer 
timedrift på jernbanenettet mellem de større byer i Danmark. 

Forslaget indebar til dels, at der sker en udbygning af jernbanenettet 
herunder iværksættes flere større udbygningsprojekter, dels at man 
færdiggør elektrificeringen af jernbanenettets hovedstrækninger.

Forslaget finansieres af Togfonden.dk, der består af nye indtægter fra 
olie og gas i Nordsøen. Der blev indgået aftale om den samlede pulje i 
september 2013 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. 
Puljen forventes at være på i alt ca. 28½ milliard kr.
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Ifølge KL-sekretariatets oplysninger, er status på forhandlingerne at 
forligspartierne afventer en indkaldelse fra transportministeren. Dette 
forventes at ske primo 2014.

Sekretariatets arbejde med kollektiv trafik har vist, at en væsentlig 
barriere for at få flere personer over i den kollektive transport er, at 
overgangen mellem de forskellige transportformer opleves som 
besværlig.

Hvis regeringen ønsker mest muligt effekt af investeringerne, målt i antal 
personer, der benytter sig af den forbedrede togdrift, er der derfor behov 
for at sikre bedre overgange til togtrafikken. 

Bedre overgange sikres bl.a. gennem bedre muligheder for bil- og 
cykelparkering tæt på stationerne. Det kan også handle om større 
ændringer, såsom flytning af busstationer. Et andet nødvendigt tiltag kan 
være en forbedring af adgangsvejene mellem parkeringspladser, 
busholdepladser og togstationen.

Der er derfor behov for at Regeringen samt forligspartierne, i de 
kommende forhandlinger vedr. udmøntning af Togfonden.dk, også 
afsætter penge til, at forbedre overgangene mellem transportformerne. 
Kun herigennem sikres der størst muligt udbytte af den kommende 
investering i togdriften.”
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14 . Orienteringssager - Vej-, trafik- og 
transportpolitik

14.1. Forsinkelse af datafordeleren
SAG-2014-00405 akp

Baggrund
Datafordeleren er aftalt som led i Grunddataaftalen. Det skønnes nu, at 
datafordeleren vil være forsinket i et år, og det har betydning for en 
række af øvrige aktiviteter som følge af grunddataaftalen. En nærmere 
analyse af, hvad konsekvenserne heraf er for økonomi og tidplaner for 
de øvrige projekter i grunddataaftalen, pågår.

Indstilling
Sagen fremlægges til forventet efterretning.

Sagsfremstilling
Et centralt element i Grunddataaftalen er, at Digitaliseringsstyrelsen skal 
etablere en datafordeler. Datafordeleren skal distribuere grunddata til 
brugere af data, således at brugerne af grunddata ikke behøver at gå til de 
enkelte grunddataregistre, men kan nøjes med at gå et sted hen. 
Datafordeleren skal med tiden erstatte OIS som datadistributør af fx 
BBR-data. I første omgang er det imidlertid planen, at OIS flyttes til 
datafordeleren.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at replanlægge de forskellige 
aktiviteter i grunddatapakken med udgangspunkt i, at der bliver tale om 
et års forsinkelse – med særligt fokus på ejendomsområdet og 
adresseområdet. Den foreløbige vurdering er, at forsinkelsen i forhold til 
datafordeleren mindst vil betyde ½ års forsinkelse af adresse- og 
ejendomsprojekterne i grunddatainitiativerne. Næste skridt er en 
nærmere analyse af hvad konsekvenserne heraf er for økonomi for de 
øvrige projekter i grunddataaftalen. Arbejdet med replanlægning og 
vurdering af de økonomiske konsekvenser forventes færdiggjort med 
udgangen af 1. kvartal 2014. Umiddelbart vurderet vil forsinkelsen af 
datafordeleren øge omkostningerne i de øvrige projekter med et tocifret 
millionbeløb – og nogle mener et trecifret millionbeløb. Blandt andet vil 
en forsinkelse af datafordeleren betyde, at KOMBIT´s projekt om udbud 
af det nye ESR (uden registerdelen) vil blive forsinket ½-1 år, således at 
aftalen med KMD om ESR måske først kan opsiges pr. 1.1.2018. 
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Umiddelbart vurderet vil kommunernes aftalte indsats i forhold til 
adresseprogrammet ikke blive påvirket af forsinkelsen.

KL´s sekretariat og KOMBIT vil bidrage til en analyse af, i hvilken 
udstrækning forsinkelser på statens side giver meromkostninger hos 
kommunerne, og i forlængelse heraf arbejde for, at kommunerne 
kompenseres herfor.
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15 . Orienteringssager - Øvrige sager

15.1. Redningsberedskabets strukturudvalg 
SAG-2013-06628 ach

Baggrund
Det fremgår af ”Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014”, at der i af-
taleperioden skal gennemføres et udvalgsarbejde for at udarbejde et 
oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede 
redningsberedskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.

Arbejdet med at fastlægge den fremtidige struktur er i gangsat med 
Redningsberedskabet strukturudvalg og kommissoriet herfor, og 
forventes afsluttet i marts 2014.

Indstilling
Sagen indstilles til forventet efterretning.

Sagsfremstilling
Sagen har været behandlet i KL’s bestyrelse, hvor følgende indstilling 
blev tiltrådt: 

Det indstilles, at KL i udvalgsarbejdet arbejder for: 
• En lokal forankret stuktur og et borgernært redningsberedskab 
• Fokus på helhedsorienteret planlægning og forebyggelse med 

borgeren i centrum 
• Øget samarbejde og synergi på tværs af kommunegrænser og med 

statens redningsberedskab 
• Strukturændringer der medfører, at statens operative 

ressourcer/opgaver overdrages til kommunerne 
• Intelligente effektiviseringer, der gavner borgere, virksomheder og 

beredskabet, herunder digitalisering.

Der er ikke økonomiske gevinster af betydning ved en ændret struktur på 
den kommunale side isoleret set. Der er derimod betydelige, økonomiske 
gevinster ved, at kommunerne fremover løser de opgaver på det 
operative plan, der i dag ligger i staten. 

Blå blink contra helhedstænkning i et samlet beredskab 
Hvis man er ansat i Falck eller i det statslige beredskab, så fylder 
opgaven med blå blink det hele. Sådan ser det ikke ud fra det 



Teknikerkontaktudvalget  | 06-02-2014

SIDE  |  44

kommunale perspektiv. Fra den kommunale side ser vi det mere som et 
isbjerg, hvor de blå blink er det, der stikker op over vandet, og som alle 
kan se og forholde sig til. Men det er helt afgørende for kommunerne, at 
det nødvendige arbejde, der foregår ”under vandlinjen”, og som er knap 
så synligt, inddrages på lige fod. Sekretariatet vil arbejde for, at der kan 
skabes yderligere synergi ved tætte kommunale samarbejder – primært 
ved forbedring af kvaliteten (analyser, byggesagsbehandling, uddannelse 
etc.). Der skal fortsat være sammenhæng på det samlede kommunale og 
mel-lemkommunale beredskabsområde (ledelse, koordination, 
overvågning, planlægning, forebyggelse, risikostyring etc.). Der skal i 
udvalget arbejdes med at få opstillet en række kriterier som grundlag for 
mellemkommunale drøftelser om samarbejde på området.

Udvalgets sammensætning og repræsentanter
Tidligere departementschef Ib Valsborg er formand for Redningsbered-
skabets Strukturudvalg. Udvalget er i øvrigt sammensat af embedsmænd, 
beredskabsfolk og faglige eksperter. Udvalgets arbejde følges af en 
politisk følgegruppe, der er sammensat af repræsentanter for partierne 
bag den politiske aftale. Fra KL og Foreningen af Kommunale 
beredskabschefer (FKB) er der foretaget følgende udpegelser til 
udvalgsarbejdet: Eske Groes KL, Jakob Vedsted Andersen, Københavns 
Kommune, Jacob Christensen Tønder Kommune, Niels Mørup, FKB, 
Nordsjællands brandvæsen. Dertil kommer Sven Urban Hansen, Sorø 
Kommune som faglig ekspert og Lars Hviid, Aarhus Kommune i 
udvalgets referencegruppe. 
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16 . Eventuelt
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17 . Lukkede sager


