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Deltagerfortegnelse 

Deltagere: 
Teknisk direktør Iben Koch Rudersdal Kommune 

Direktør for by land og kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune 

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, Holstebro Kommune 

Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering Trine 

Lindegaard Holmberg, Fredensborg Kommune 

Vicedirektør for Byens Udvikling, Simon Kjær Hansen, København 

Kommune 

Sekretariatschef i KTC, Ane Marie Clausen 

Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse, KL 

Niels Carsten Bluhme, Albertslund kommune 

Kontorchef Eske Groes, KL 

Udviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL 

Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, KL 

Konsulent Anders Christiansen, KL 

Chefkonsulent Troels Rasmussen, KL 

Chefkonsulent Sanne Mi Poulsen, Kombit (under punkt 9.1), KL 

Chefkonsulent Henrik Povlsen, Kombit (under punkt 9.1), KL 

 

Afbud: 
 Direktør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune 

 Direktør Jørgen Jensen, Struer Kommune 

 By- og Kulturdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen, Odense 

Kommune 

 Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune 

 Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune 

 Direktør Pernille Andersen, Københavns Kommune 
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2013-06093 kle 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget godkender mødereferatet.  

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

1.2.        Meddelelser 

 

Eske nævnte den nye regering samt organisationsændringer i Natursty-

relsen. Videre orienterede han om arbejdet i KL med et strategiprojekt 

om udvikling i balance. Projektet har produceret en række analyser af 

forskelle mellem kommunerne, og disse vil blive præsenterede på det 

kommende topmøde i Ålborg. Det er planen, at den nye KL-bestyrelse 

med udgangspunkt i analyserne skal arbejde videre med, hvordan KL po-

litisk skal stille sig i forhold til de uligheder, der er mellem landsdelene - 

Hvad vil KL kræve af regeringen - hvad kan kommunerne selv gøre? 

 

Til at forberede topmødet har en ekstern analytiker givet et bud på, 

hvordan befolkningsudviklingen må forventes at blive – i 3 forskellige 

forudsætningsscenarier. 

Udvalget nævnte, at KL skal holde fast i at skabe større balance i adgan-

gen til bredbånd og infrastruktur i det hele taget. Og ønsket om, at 

kommunerne bør kunne eje og drive Wi-Fi blev rejst.  – Eske nævnte, at 

KL’ s politik i forhold til bredbånd lige nu er at fokusere på at lægge ek-

sisterende net i forlængelse af hinanden, og på den måde opnå bedre 

dækning. 
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2. Temadrøftelser 

 

 

2.1. Ressourceplan for affaldshåndtering 

SAG-2013-07362 ach 

 

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, her-

under behovet for alternativer til genanvendelsesprocenter  

 Evaluering af Ressourcestrategien i 2016  

 Modernisering og liberalisering af forbrændingssektoren. 

 

Beslutning 

./.  

./. Carsten Bluhme indledte punktet. Der henvises til vedlagte powerpoint 

præsentation.  

 

Han understregede vigtigheden af at have tæt dialog mellem stat, kom-

muner og andre aktører, blandt andet fordi det i den fase vi går ind i er 

det påkrævet, at vi lærer af hinanden. Kommunerne har en meget væ-

sentlig opgave i at løfte i forhold til målene i ressourcestrategien. 

 

Han rejste en række problemstillinger: 

• Vi har et demokratisk problem i forhold til at skulle sortere hos bor-

gerne – hvordan får vi borgerne med på til at sortere – og hvordan 

undgås visuel forurening af enorme affaldssorteringsanlæg ved hvert 

hjem 

• Er der brug for mere end 2-3 centrale sorteringsanlæg- og hvordan 

passer det ind i et europæisk perspektiv 

• Er der værdi nok i affaldet – eller er det bare en drøm, at der er et 

marked? 

• Effekten af planen er her allerede – selvom der ikke er vedtaget noget 

endnu, så har allerede påvirket markedet. 

 

Endelig henviste han til, at der ligger et høringssvar fra KL/DAKOFA 

og faggruppen. Det blev kommenteret, at der var kommuner, der havde 

ønsket at give eget høringssvar, og KTC vil fortsat arbejde for og påvir-

ke, at der leveres samlede høringssvar fra kommunerne. 
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Eske inviterede supplerende udvalget til at give et bud på, hvordan effekt 

for miljø og økonomi kan komme i fokus frem for genanvendelsespro-

cent. 

  

Udvalget kommenterede ressourcestrategien med følgende udsagn: 

 

• Der er et problem i forhold til statistik. Der mangler valide tal. 

• Affaldsressourcestrategien rejser mange dilemmaer. Der er ikke lagt 

mange bindinger på kommunerne – alene nogle procenter.  Det er 

svært at gøre noget afgørende før struktur mv. for affaldsforbræn-

dingsbranchen er klarlagt 

• evalueringen i 2016 vil ikke vise noget – for hvordan skal man gå i 

gang med at lave om på behandlingskonceptet, når man ikke kender 

sammenhængen i forhold til liberaliseringen 

• Kommunerne skal tage afstand fra den hastighed, som man politisk 

forventer, at der sker de ønskede ændringer.  

• Kommunerne skal have fokus på, at affaldsmarkedet er europæisk og 

ikke kun dansk 

• Bygge- og anlægsaffald har en høj genanvendelse, men her er brug 

for at kvaliteten af affaldet forbedres 

• I forhold til genanvendelse af plast er der mange uafklarede spørgs-

mål  

• Der skal laves partnerskaber –trippelhelix-samarbejder, der er offen-

sive, netværksorienterede og innovative. Eksempelvis kan nogle byer 

trække i samarbejde med lokale virksomheder, universiteter mv. 

• Der er afsat 200 mio. kr. over 4 år. Kommunerne skal følge med i, 

hvad pengene bruges til – og at de understøtter kommunernes behov 

• I forhold til sorteringsanlæg – der kan vi ikke kaste kommunale pen-

ge ud før vi kender reglerne og fremtiden for forbrændingsanlægge-

ne. 

 

I forhold til forbrændingsproblematikken blev der givet følgende udsagn:  

• Vi skal passe på ikke at slå en for defensiv tone an i debatten om for-

brændingssektorens fremtid – og de økonomiske argumenter i for-

hold til forbrændingskapaciteten, som er reelle nok, må ikke betyde, 

at kommunerne ses som dem, der gerne fortsat vil brænde alt af 

• Drøftelserne om liberalisering foregår meget lukket omkring regerin-

gen. Hvad med refinansieringen – hvem ender med regningen? Og 

hvordan skal det hele håndteres skatteteknisk? 
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2.2. Forebyggelsespakker i relation til teknik- og miljøområdet 

SAG-2012-01271 llo 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kontaktudvalget: 

• drøfter perspektiverne i og udfordringer med på teknik- og miljøom-

rådet 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. 

 

Beslutning 

./. Tine Curtis, Centerchef for Center for Forebyggelse i KL indledte punk-

tet med udgangspunkt i et powerpoint oplæg, der er vedlagt referatet.  

 

Udvalget gav følgende kommentarer: 

• Der er en stor kortlægning på vej i forhold til hvad den omfattende 

udskiftning fra gl. glødepærer til sparelys/skærme betyder for inde-

klima/lys 

• Ser gerne, at der kommer en artikel i KTC-bladet om forebyggelses-

pakkerne 

• Fra centeret efterspørges eksempler på, hvordan kommunerne kan 

opfylde de mål, der er givet vejledende i forebyggelsespakkerne. Fx 

hvordan skal en legeplads laves, for at give god skygge på en varm 

sommerdag – og sol, når der er brug for det på en efterårsdag. 

 

  

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelse 

SAG-2013-06093 kle 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget fastlægger en temadrøftelse for næste møde den 

11. april 2014. 

 

Beslutning 

Til næste møde forberedes en temadrøftelse om planlovens samspil med 

vækstdagsordenen, samt som tidligere aftalt en temadrøftelse om arbej-

det i faggruppen for digital forvaltning. 

 

Som almindelige sagsfremstillinger planlægges følgende sager:  

• Lovstruktur på hele Miljøministeriets område.  

• Vandrådene  
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• Befordring – hvordan indretter vi det.  
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

4.1. Ny høring af vandplanerne for perioden 2010-2015 

SAG-2013-07950 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke øvrige forhold kommunerne og 

KL´s sekretariat bør være opmærksomme på i perioden frem mod vedta-

gelse af første periodes vandplaner og vandhandleplaner.  

 

Beslutning 

Troels nævnte, at det endnu var uklart, om vandplanerne (1. generation) 

skal i høring endnu engang. Det forventes, at der vil være dele af disse 

vandplaners indhold, der skal gentages i 2. generations vandplanerne. 

 

Der var enighed om, at det er vigtigt at kommunikere, at der er kommet 

statslige udmeldinger på, at man kan flytte indsatsen til andre områder. 

Flere udvalgsmedlemmer henviste til problemer med at opnå mål der, 

hvor indsatsen oprindeligt var planlagt. 

 

  

4.2. Telemaster i lokalplanlagte områder 

SAG-2014-00333 akp  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives kommentarer til forslaget om,  

• at kommunerne skal kunne dispensere fra egen lokalplan for opsæt-

ning af telemaster, når televirksomhed og placering af telemaster ikke 

er nævnt i lokalplanen og under forudsætning af at dispensationen ik-

ke vurderes at være i åbenbar strid med lokalplanens intentioner og 

formålsbestemmelser, samt undergår den almindelige byggesagsbe-

handling med partshøring/naboorientering 

• at master ikke som grundlæggende forudsætning skal henvises til by-

mæssig bebyggelse, når det ikke giver den nødvendige mobildækning 

uden for bymæssig bebyggelse 

• at ønskerne herom rejses politisk. 

 

Beslutning 
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Udvalget henviste til, at man kan opsætte en telemast i en flagstang og 

fra USA var der viden om, at telemaster blev opsat i ørkenområder i et 

kaktus-udtryk. Der var usikkerhed om, hvorvidt en telemast udtrykt som 

flagstang, efter Miljø- og Naturklagenævnets vurdering udløser lokal-

planpligt. Der blev henvist til, at særlige udsmykninger af telemaster er et 

fordyrende element. 

Der var enighed om indstillingspunkterne og at sagen bør rejses politisk. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolit ik 

 

 

5.1. Stormflod – opgaver og ansvar 

SAG-2013-07660 mlm/npj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for: 

• andre regler for kystsikring 

• ændret ansvars- og opgavefordeling imellem stat, kommuner og 

grundejere 

• en anden finansieringsmodel. 

 

Beslutning 

Eske orienterede om, at Teknik- og Miljøudvalget i lyset af de erfaringer 

der har været med stormflodshændelser i 2013, var friske på at komme et 

forslag i relation til planloven og kystbeskyttelsesloven. 

Teknikerkontaktudvalget pegede på nødvendigheden af at se på, hvordan 

man kan komme bort fra den kystbeskyttelsesordning, der gælder nu, 

hvor det er dem, der har grund ud til kysten, der skal afholde omkost-

ningerne til en eventuel kystbeskyttelse. Der bør laves en ordning, så 

dem, der har fordele af en kystbeskyttelse deler udgiften.  

Der var enighed om, at der skal arbejdes videre med emnet i dialog med 

miljøministeren. 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolit ik 
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolit ik 
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7.1 Midlertidige helikopter landingspladser  

Baggrund 

Trafikstyrelsen har kontaktet KL og Miljøministeriet for at få fastlagt en 

ny praksis i forbindelse med helikopterflyvninger fra midlertidige lan-

dingspladser. Baggrunden er bl.a. et stigende antal borgerklager i forbin-

delse med flyvningerne og Trafikstyrelsen ønsker en større involvering af 

de berørte kommuner. Flere kommuner har ligeledes udtrykt ønske om 

at kunne informere om flyvningerne i lokalområdet samt i enkelte tilfæl-

de stille vilkår i forbindelse med flyvningerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives kommentarer til,  

• at sekretariatet arbejder for, at der udarbejdes informationsmateriale 

om Trafikstyrelsens nye praksis om, at styrelsen fremover vælger at 

informere de berørte kommuner om helikopterflyvninger fra midler-

tidige pladser  

 

Beslutning 

Udvalget havde ikke kendskab til borgerklager som omtalt i manchetten. 

Udvalget henviste til en anden problemstilling, nemlig omkring helikop-

ter-ambulanceflyvning. 

Det blev oplyst, at Miljøministeriet er i gang med at beskrive kommu-

nernes reguleringsmuligheder efter Miljøbeskyttelsesloven, og det for-

ventes, at resultatet heraf vil blive udsendt vejledende til kommunerne. 
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8. Behandlingssager - Øvrige sager 

 

 

8.1. Ny forretningsmodel for FOTdanmark 

SAG-2012-02049 esg 

 

Indstilling 

Det indstilles, at den nye forretningsmodel tiltrædes.  

 

Beslutning 

Eske opsummerede elementerne i den nye FOT-forretningsmodel.  

Anni oplyste, at den nye forretningsmodel for FOTdanmark har været 

drøftet i faggruppen for digital forvaltning. Af referatet fra mødet frem-

går følgende: 

”Faggruppen sørger for at der bliver sendt information ud via KTC som indeholder: 

• en omtale af teknikerkontaktsudvalgets og Teknik og miljøudvalgets beslutninger 

om økonomi mv. 

• en tjekliste- som FOSAKO laver - over de ca. 3 ting, som er vigtigst at få for-

midlet til de tekniske chefer.” 

Der var i udvalget enighed om at bakke op om modellen, og enighed fra 

KTC´s side om, at udsende en information om FOT-

forretningsmodellen til medlemmerne med opfordring til at stemme ja til 

FOT-generalforsamlingen i april 2014.  

 

 

 

8.2. BBR-integrationer  

SAG-2013-05679 AKP/TKG 

 

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 

• de foreslåede elementer i den videre proces for at få afklaret mulig-

heder og begrænsninger i forhold til, at få BBR-indberetninger med i 

4. bølges selvbetjeningsløsning 

• den foreløbige tidsplan. 

 

Beslutning 

Under drøftelsen deltog Henrik Povlsen og Sanne Mi Poulsen fra Kom-

bit. 
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Anni oplyste, at sagen har været behandlet på møde i faggruppen for di-

gital forvaltning. Referat herfra var følgende:  
”Faggruppen anbefaler at integrationen skal laves, så BBR-indberetning kan blive 
en del af bølge 4. Kombit må finde ressourcerne evt. ved at købe dem ude i byen. 

Faggruppen anbefaler også, at Byg og Miljø holder en workshop for at få afklaret 

hvordan integrationen skal udformes. Faggruppen skal være repræsenteret (Kjell og 

Michel). 

Det er vigtigt, at vi samtidigt har fokus på at få indført smartere arbejdsprocesser 

f.eks. halvautomatisk validering af borgernes BBR-indberetninger.” 

 

Udvalget udtrykte stor tilfreds med, at sagen rejses, og vurderede, at der 

er et stort potentiale i, at få lavet BBR-integrationer.  Der blev bakket op 

om indstillingspunkterne. 

 

Det er borgerens ansvar at sikre korrekte BBR-værdier, og som myndig-

hed må man gribe de lejligheder, der er for at være i kontakt med borge-

ren. At der også er et vindue åbent i forhold til at få en obligatorisk ord-

ning med i bølge 4 bør være en chance, som kommunerne ikke skal lade 

fare. 

 

Udvalget fandt videre, at det er godt at få afklaret, hvordan de forskellige 

it-systemer skal hænge naturligt sammen, idet udvalget noterede, at der 

er den del, der har med borgerens indberetning at gøre – og en anden 

del, der hænger sammen med den kommunale byggesagsbehandling.  

 

Henrik fandt, at projektet er fornuftigt, men at det er et spørgsmål om 

tid, at få det med nu. Sanne understregede, at det var vigtigt, at proces-

serne for BBR-integrationer fra den kommunale byggesagsbehandling 

bliver analyseret nærmere, før der træffes endelig beslutning om, hvor-

dan vi skal bygge fremtidens integrationer.  

 

Udvalget anbefalede, at der arbejdes videre med en model, hvor der i 

BBR-udbuddet indarbejdes en option. Henrik oplyste, at optionen skal 

indarbejdes senest den 1. marts. Optionen skal sikre, at der hurtigst mu-

ligt – og uden nyt udbud – efter udbudsforretningen er gennemført - kan 

kravspecificeres og tilvejebringes en webbaseret indberetningsløsning for 

borgerne, som de kan bruge til digitalt at indberette BBR-ændringer. 

Sidstnævnte baseres i videst muligt omfang på Odense Kommunes gene-

riske løsning. 
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

10.1.  Nyt VVM-direktiv vedtaget 

SAG-2014-00547 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 
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11. Orienteringssager – Miljøpolit ik 

 

 

11.1. Status for kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner 

SAG-2014-00635 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik 

 

 

12.1. Høring om Lov om Trafikselskaber 

SAG-2013-03140 bem 

 

Indstilling 

Sagens indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

 

  

12.2. Forhandlinger om togfonden 

SAG-2013-06544 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik 

 

 

13.1. Forsinkelse af datafordeleren 

SAG-2014-00405 akp 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 
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14. Orienteringssager - Øvrige sager 

 

 

14.1. Redningsberedskabets strukturudvalg  

SAG-2013-06628 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning.  

Supplerende informerede Eske om seneste møde i sagen, samt at der nu 

er lagt to modeller frem, som der skal træffes beslutning i forhold til.  
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15. Eventuelt 
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16. Lukkede sager 

 

 

 

 


