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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2014-01990 roe 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget den 6. februar 2014 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Sagsfremstilling 

./. Referat fra Teknikerkontaktudvalgsmødet den 6. februar 2014 er vedhæf-

tet som bilag. 
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2. Temadrøftelser 

 

 

2.1. Planloven og vækst 

SAG-2013-07611 bem 

 

Baggrund 

Planlovens virkninger på kommunernes muligheder for at skabe vækst 

debatteres livligt i disse måneder. KL har netop lanceret projektet 

”Danmark i forandring” der bl.a. tager fat på vækst og udvikling i hele 

landet. Sekretariatet er i gang med at afdække udfordringerne, herunder 

også de fordele, som planloven giver kommunerne. Emnet har ad flere 

omgange været drøftet med KTC planfaggruppen i vinteren og foråret 

2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at muligheder og udfordringer i Planloven i forhold til at 

skabe vækst og udvikling i Danmark, drøftes. 

 

Sagsfremstilling 

Der pågår en livlig debat om Planlovens (og tilstødende lovgivningers) 

effekter på særligt udkantskommunernes muligheder for at understøtte 

specielt bosætning og turismeerhvervet.  

 

Fra kommunal side er det særligt (den statslige) administrationen af kyst-

nærhedszonen og strandbeskyttelseszonen, der stilles spørgsmålstegn 

ved, men også mulighederne for at tillade aktiviteter i det åbne land pro-

blematiseres generelt.  

  

Parallelt med den kommunale debat om beskyttelseslinjer og det åbne 

land har en tidligere rapport fra Produktivitetskommissionen fra maj 

2013 peget på, at Planlovens detailhandelsbestemmelser virker hæm-

mende for produktiviteten. Rapporten er blevet kritiseret fra flere sider. 

 

Planloven giver i dage kommunerne en række vigtige redskaber, når det 

handler om at sætte rammer for kommunens udvikling. Planloven giver 

bl.a. kommunerne mulighed for: 

 

 At lave en strategi for hele kommunen og dele af kommunens 

udvikling med tilhørende instrumenter til realisering 
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 At kunne sikre de lokale helhedsværdier i gadebilledet og de loka-

le miljøer mv. ved hjælp af lokalplaner. 

 

 At kunne sikre en afvejning af de mange (også statslige) ønsker til 

anvendelsen af det åbne land. 

 

 At holde byerne som byer og det åbne land som åbent land. 

 

Sekretariatet vil gerne lægge op til en nuanceret debat af planloven, hvor 

de vigtige muligheder, som planinstrumentet allerede nu giver kommu-

nerne, styrkes og videreudvikles, så de modsvarer til de aktuelle udfor-

dringer i byer og på landet anno 2014.  

 

Formand for KTC planfaggruppe Poul Hvidberg-Hansen vil på mødet 

fremlægge planfaggruppens perspektiver på emnet. 

 

De centrale temaer i debatten i lige nu er: 

Boliger i det åbne land 

Vi har i Danmark haft en plantradition, hvor vi har lagt stor vægt på, at 

byerne forblev byer, og det åbne land forblev det åbne land.  

 

På den ene side, så anses denne plantradition for at være en af kronjuve-

lerne i den danske planmodel, som bør bevares. 

 

På den anden side, så skal denne tradition ikke være en spændetrøje, der 

i sandhedsværdi løftes helt op i skyerne. Det kan føre til, at fornuftige 

projekter med nogle flere huse i en landsby umuliggøres. Det har vi des-

værre eksempler på. 

 

Et konkret eksempel er fra Haderslev Kommune, hvor det ikke har væ-

ret muligt at tillade opførelse af enkeltboliger i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse i det åbne land. Dette fordi den konkrete lokalby havde by-

zonestatus og ikke landzonestatus, på trods af, at lokalbyens størrelse nu 

svarer til størrelsen på landsbyer.  

 

Eksemplet fra Haderslev viser også, at proportionerne i administrationen 

af Planloven på nogle områder fremstår uhensigtsmæssig.  

 

Ændringer i zonestatus eller udarbejdelse af kommuneplantillæg og lo-

kalplaner - konkrete tiltag som kommunen kunne have iværksat for at 

imødegå ansøgningerne - med det formål at give tilladelse til 1-2 boliger i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse -  virker ikke som en ressourceef-
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fektiv måde at sikre mindre tiltag, der kan understøtte udviklingsmulig-

heder i yderområderne. 

 

Erhvervsmæssige og andre aktiviteter tæt på kysterne 

Planloven og Naturbeskyttelsesloven afspejler forskellige grader af be-

skyttelseshensyn. Udfordringen er her, at sikre hensynet til den fortsatte 

bevarelse af værdifulde kystområder, samtidig med at der gives mulighed 

for mindre anlæg og aktiviteter i områderne. 

 

For kysten gælder det desuden, at lovgivningen er indrettet, så den stats-

lige myndighed har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning, 

hvilket giver anledning til konflikter i de konkrete sager. 

 

I et eksempel fra Frederikshavn Kommune har en dyrepark ønsker om at 

udvide gennem etablering af overnatningskapacitet på sine arealer. Der 

er givet afslag fra Naturstyrelsen herpå med henvisning til, at der findes 

uudnyttede arealer andre steder indenfor kystnærhedszonen. Det er dog 

ikke økonomisk rentabelt at flytte de eksisterende virksomhedsanlæg til 

nye og andre arealer og en konkret vækstmulighed går hermed tabt.  

 

I et eksempel fra Assens Kommune har Naturstyrelsen meddelte afslag 

på ansøgning om dispensation til at foretage sandfodring inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Kommunen ønskede at påfylde sand, for at gøre 

stranden mere attraktiv som badestrand. Stranden har fået tildelt blå flag, 

hvorfor mulighederne for ophold på standen netop ønskedes forbedret. 

Samtidig ville det falde fint i tråd med, at den ene ejendom, hvorpå der 

ønskes sandfodring, ejes af kommunen og anvendes som offentligt, re-

kreativt område, og den anden ejendom anvendes til campingplads. 

 

I et sidste eksempel fra Frederikssund Kommune har den eksisterende 

lystbådehavn i Jægerspris eksisteret i 50 år. Strandbeskyttelseslinien går 

helt ind i byen i Jægerspris og omfatter også lystbådehavnen. Lystbåde-

havnen så gerne, at flere sejlturister besøgte havnen, hvilket imidlertid vil 

kræve en modernisering af området. Der er derfor ønske om at etablere 

en lejeplads, en grillplads, et shelter for vinterbadere samt et par hytter til 

fritidsfiksere. Pga. af afslag på aktiviteter andre lignende steder i kom-

munen har havnen opgivet at søge. I dette tilfælde bliver et konkret hav-

neareal beskyttet, som om det var uberørt natur. 

 

Detailhandel  

Produktivitetskommissionen har anbefalet, at Planlovens bestemmelser 

om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt, herunder at 
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der gives generel tilladelse til at etablere væsentligt større butikker i 

Danmark samt at reglerne omkring placering af butikker lempes.  

 

Kommissionens ensidige fokus på (kortsigtet) vækst er blevet problema-

tiseret fra flere sider. Dels kritiseres liberaliseringsforslaget for at ville 

medføre ”døde” bymidter og herigennem skabe en negativ virkning på 

byernes vækst og udvikling på længere sigt. Dels kritiseres forslaget for 

(yderligere) at undergrave yderområdernes muligheder for at fastholde en 

begrænset detailhandel i nærområdet 

 

Der har fra KL’s bestyrelses side tidligere været et ønske om at lette de-

tailhandelsbestemmelserne i Planloven, herunder at få revideret reglerne 

omkring pladskrævende varegrupper. Det forventes, at KL skal forholde 

sig til detailhandelsbestemmelserne igen, når Produktivitetskommissio-

nen kommer med sine endelige anbefalinger primo april. 

 

 

 

2.2. Strategi for arbejdet i Faggruppen for digital Forvaltning  

SAG-2014-01990 Mvdl 

 

Baggrund 

Faggruppen for Digital forvaltning har brugt vinterperioden til at drøfte 

deres fokus for 2014-2015. De gode resultater, som er opnået frem til 

2014 i faggruppen, har givet et godt grundlag og mulighed for at sætte 

nye og væsentlige temaer og emner på dagsordenen for de kommende år. 

 

Indstilling 

Der indstilles, at  

- fokuspapiret tages til efterretning 

-  udvalget fremadrettet bidrager til, at de foreslåede tværgående digi-

tale indsatser tænkes ind i andre opgaver 

-  KTC´s faggruppe løbende inddrages i de nationale drøftelser om di-

gital forvaltning- herunder i forhold til offentlige datamodeller un-

der smarter cities 

 

Sagsfremstilling 

./. Som det fremgår af vedlagte fokuspapir vil der i de kommende år fortsat 

være meget fokus på digitalisering i den offentlige sektor. Det er kommet 

til udtryk i mange strategier, som både er kommunalt forankret i form af 

den fælleskommunale og i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

Strategierne vedrører de mange digitaliseringsopgaver, som findes i den 

kommunale hverdag nu og er på vej. 
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Mange indsatser og forberedelser involverer de tekniske områder i 

kommunerne. Derfor har KTC og KL i fællesskab en væsentlig rolle i at 

formidle og presse på, så de ansvarlige på de tekniske områder i kommu-

nerne har fokus på digitalisering og på at udføre opgaverne i overens-

stemmelse med de besluttede strategier, ligesom de ansvarlige skal være 

på forkant med kommende grundlag for beslutninger. 

 

Fokus 2014 - 2015 er udtryk for, at der er: 

- dagsordener, som er sat i gang og skal eksekveres, og  

- dagsordner, som fylder, men ikke endnu er udformet  

 

Selve fokus er opdelt i 3 spor, som er de hovedretninger, der er omdrej-

ningspunktet for faggruppens arbejde. Samtidigt er der tværgående em-

ner, hvor vi skal lave indsatser sammen med andre grupper. 

 

Spor 1 - Grunddata/fælles løsninger 

Spor 2 - Selvbetjeningsløsninger/borger- og erhvervsorientering 

Spor 3 - Smarter Cities 

 

Indsatser 

Indsats A - Effektiviseringer/produktivitet med hensyn til arbejdsgange 

Indsats B – Digital ledelse 

Indsats C - Samspil mellem sektorer/kommunerne/staten 

 

Som det fremgår, er en del af indsatserne og ikke mindst de tværgående 

tiltag ikke blot vigtige for KL/KTC´s faggruppe for digital forvaltning, 

men også for andre faggrupper, og der arbejdes aktivt for, at dagsordner 

i KTC´s faggruppe for digital forvaltning afstemmes med og sker i tæt-

samspil med andre faggrupper. 

 

 

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser 

SAG-2014-01990 Roe 

 

Baggrund 

Udvalget har tiltrådt en bruttoliste for temadrøftelserne i 2014. Ved 

hvert møde fastlægges det næste mødes temadrøftelse med udgangs-

punkt i listen. 

 

Indstilling 

Det indstilles at der fastlægges en temadrøftelse for næste møde den 13. 

juni 2014. 



Teknikerkontaktudvalget  | 11-04-2014 

 SIDE  |  10 

 

Sagsfremstilling 

Bruttolisten for de resterende møder i 2014 ses nedenfor. 

 

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/Regeringens Vækstpakke 

− Aktuelle emner i økonomiforhandlingerne  

 

Fredag den 22. august 2014 

− 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 forsynings-
politik 

 

 

3.1. Evalueringsrapport om vandsektorloven – kommunal position 

SAG-2013-03710 npj 

 

Baggrund 

Deloitte's rapport om Evaluering af Vandsektorloven er nu offentlig-

gjort. Rapporten kan findes her:  

Naturstyrelsen har varslet invitation til et afrapporteringsseminar, hvor 

Deloitte vil præsentere rapportens indhold. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter muligheder for fælles position med 

DANVA og FVD (de private vandværker). 

 

Sagsfremstilling 

TKU drøftede sidst sagen på udvalgets møde den 12. december 2013. I 

begyndelsen af marts har KTC’s underfaggruppe NOV-Spildevand udar-

bejdet et forslag om ”koordinering af forsyningen helt overordnet”.  

./. Forslaget har karakter af en principskitse, der er vedlagt som bilag 1. 

 

I slutningen af marts blev rapporten offentliggjort. Deloitte tillægger ikke 

de kommunale behov særlig vægt. Tværtimod stiller rapporten spørgsmål 

ved kommunernes indflydelse på forsyningsselskaberne. Rapporten rej-

ser indirekte tvivl om kommunernes legitimitet i sektoren. Med det ud-

gangspunkt finder sekretariatet det ikke sandsynligt, at forslaget fra 

NOV-Spildevand om en ny tværkommunal forsyningsplan vil finde gen-

klang i drøftelserne.  

 

Sekretariatets konsultationer med de politiske partiers ordførere på sagen 

har efterladt det indtryk, at en fælles position med forsyningsselskaberne 

vil gøre stort indtryk på Folketinget. Sekretariatet lægger derfor op til 

møder med forsyningsselskabernes organisationer for at finde fælles 

synspunkter på sagen. 

 

http://mim.dk/media/mim/2599924/Evaluering%20af%20vandsektorloven.pdf
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

4.1. KL´s høringssvar til ny lovstruktur på miljøområdet 

SAG-2014-00112 trr/bem 

 

Baggrund 

Miljøministeriet har igangsat et arbejde, der skal munde ud i en model 

for en fremtidig struktur for natur- og miljølovgivningen. KL har sendt 

sit høringssvar til Miljøministeriet – baseret på mandater fra KL´s Tek-

nik- og Miljøudvalgs møde 4. feb. 2014. Høringssvaret er ligeledes koor-

dineret med KTC, der også selv har afsendt høringssvar. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KTC og KL´s sekretariat gensidigt orienterer hinanden 

om status for dialogen med Miljøministeriets sekretariat for den nye lov-

struktur. 

 

Sagsfremstilling 

./. På baggrund af mandater fra KL´s Teknik- og Miljøudvalgs møde den 4. 

feb. 2014 er flg. overordnede forhold fremhævet i det vedhæftede hø-

ringssvar. Derudover er en række specifikke forhold kommenteret i hø-

ringssvaret. 

 

KL´s overordnede synspunkt er: 

• At der bør ske en præcisering af, hvilke udfordringer et enklere, kla-

rere og mere sammenhængende lovkompleks skal imødekomme 

• At det sikres, at dette omfattende og ressourcekrævende arbejde 

medfører forenklinger i de kommunale myndighedsopgaver - eller at 

kommunerne kompenseres for de nye opgaver, de måtte skulle løfte  

• At de kommunale muligheder for helhedshensyn, vækst og beskyttel-

se bevares og udvikles 

• At eventuelle ændringer i de kommunale virkemidler som følge af en 

ny lovstruktur klarlægges forlods. 

 

Lovstrukturen vil helt grundlæggende afhænge af, hvilke udfordringer et 

mere enkelt lovkompleks skal løse: Skal det være enklere for stat, virk-

somheder, borgere eller kommuner? Det vil nemlig formentlig være van-

skeligt at finde én model, der kan håndtere alle de nævnte hensyn med 

samme vægt.  
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For KL er det afgørende, at en ny model sikrer optimale betingelser for 

afvejning af hensyn til benyttelse og beskyttelse. Ofte viser det sig, at 

valget lokalt og tværkommunalt ikke står mellem vækst og beskyttelse, 

men at der findes en tredje vej, der giver synergiløsninger og som udvik-

les i partnerskaber mellem private aktører, offentlige instanser og civi l-

samfundet. 

 

Disse resultater skabes oftest ved processer, hvor der anvendes en palet 

af kommunale virkemidler bestående af kommuneplanlægning, lokalplan-

lægning, tilladelser, skøn – evt. suppleret med nationale tilskudsordnin-

ger eller private fonde. Muligheden for på den måde at arbejde proaktivt 

og helhedsorienteret bør bevares og udvikles.  

 

Igennem de seneste årtier har der vist sig områder, hvor anmeldelsesord-

ninger er relevante. Såfremt der er et statsligt ønske om flere at disse 

ordninger, bør det proaktivt analyseres, om det er relevant og realistisk. 

KL har ligeledes igangsat en større digitalisering af kommunale ansøg-

ningsområder i det storstilede projekt Byg og Miljø.  

 

Der er imidlertid en lang række virksomheder, nationale beskyttelses-

indsatser og vækstinitiativer, der er afhængige af en helhedsorienteret 

plan- og godkendelsesproces. Det skyldes bl.a., at der dynamisk i proces-

sen fremkommer nye oplysninger, ønsker eller fysiske rammer. Som en 

del af processen frem mod en ny lovstruktur, anbefaler KL derfor, at 

ministeriets sekretariat for den nye lovstruktur skaber sig en forståelse 

for dette samspil. KL bidrager gerne med dette.  

 

I den forbindelse er det helt afgørende, at de kommunale muligheder for 

vækst, beskyttelse og helhedshensyn bevares og udvikles. Den kommu-

nale samlede tilgang med planlægning og afgørelser er essentiel for sy-

nergi og effektivitet i sagsbehandlingen. Lovrevisionen bør derfor ske i 

respekt for kommunalreformens idé om én indgang til det offentlige i 

form af kommunen. 
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5. Regelforenkling qua økonomiaftale 2013 
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6. Behandlingssager - Miljøpolitik 

 

 

6.1. Etablering af vandråd og grundlag for kommunernes arbejde med 
forslag til indsatsprogram for vandløb 

SAG-2013-01379 npj 

 

Baggrund 

Vandrådene er under etablering i alle hovedvandoplande. Dertil kommer, 

at grundlaget for kommunernes arbejde med indsatsprogram for vandløb 

er på vej. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke fokuspunkter kommunerne skal 

have for at sikre  

• en udbytterig vandrådsproces  

• et godt forslag til indsatsprogram. 

 

Sagsfremstilling 

Flere organisationer har ønsket vandråd i hele landet. Hvert af de 23 ho-

vedvandoplande fået en kommune som sekretariat for de nye vandråd. 

Oversigt kan ses http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Sekretariater-for-

vandrad-er-pa-plads-

id151225/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advi

sering&utm_campaign=email-advisering-17-03-

2014&utm_id=7cb3209f-fe79-4f63-96bc-b0346e5a3f35 

 

Ministeren har måttet udpege sekretariatskommunen i et hovedopland 

(Øresund) på grund af manglende kommunal indmelding. I to hovedop-

lande på Fyn har ministeren fulgt en flertalsindstilling fra kommunerne i 

oplandet, mindretallet består af en kommune (Nordfyn). Alle andre ste-

der har ministeren ifølge det oplyste fulgt de enige indstillinger, der er 

kommet fra kommunerne. 

 

Det er sekretariatets indtryk, at kommunerne i de fleste hovedoplande 

har fundet sammen om fornuftige lokale løsninger. Det er naturligvis ik-

ke samme løsning alle steder, men forskellige løsninger bygget over ho-

vedoplandets geografi og kommunerens politiske ønsker til processen.  

Ministeren har udstedt bekendtgørelse om vandråd, styrelsen er på vej 

med en vejledning om kommunernes arbejde og vandrådenes arbejde. I 

vejledningen tegner sig en ganske lille åbning i forhold til kommunal kri-

tik af en meget, meget stram tidsplan. Sekretariatet arbejder på at synlig-

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Sekretariater-for-vandrad-er-pa-plads-id151225/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-17-03-2014&utm_id=7cb3209f-fe79-4f63-96bc-b0346e5a3f35
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Sekretariater-for-vandrad-er-pa-plads-id151225/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-17-03-2014&utm_id=7cb3209f-fe79-4f63-96bc-b0346e5a3f35
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Sekretariater-for-vandrad-er-pa-plads-id151225/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-17-03-2014&utm_id=7cb3209f-fe79-4f63-96bc-b0346e5a3f35
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Sekretariater-for-vandrad-er-pa-plads-id151225/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-17-03-2014&utm_id=7cb3209f-fe79-4f63-96bc-b0346e5a3f35
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Sekretariater-for-vandrad-er-pa-plads-id151225/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-17-03-2014&utm_id=7cb3209f-fe79-4f63-96bc-b0346e5a3f35
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gøre denne beskedne åbning. Det er blevet endnu mere nødvendigt, idet 

Naturstyrelsen den 19. marts 2014 har varslet, at grundlaget for arbejdet 

ikke kommer på det lovede tidspunkt (1. april): ”det vil blive (max.) 1 

uge forsinket”. 

 

Sekretariatet har presset på for kommunal inddragelse i styrelsens ud-

formning af krav og værktøjer til kommunernes levering af indsatspro-

grammet. Naturstyrelsen har med støtte fra KL´s sekretariat arrangeret 

to workshops med en fokusgruppe af kommunale praktikere. 

De 2 workshops har resulteret i et GIS-værktøj, som indeholder facilite-

ter, der giver merværdi for kommunerne bl.a. i form af præsentationsmu-

ligheder over for byråd og vandråd. Værktøjet blev ganske positivt mod-

taget på to temadage, som KL med støtte fra Naturstyrelsen har holdt 

for kommunale mellemledere og medarbejdere.  

 

Det er sekretariatets indtryk, at kommunale mellemledere og medarbej-

dere ser frem til selve opgaven med indsatsprogrammet med forventning 

om, at det kommende grundlag fra regeringen giver reel mulighed for at 

vælge 

• hvor der skal gøres en indsats.  

• mellem forskellige indsatser. 

 

Det er derudover en forudsætning, at den udmeldte økonomiske ramme 

er tilstrækkelig til at understøtte valgfriheden. 

 

Det er KL´s sekretariats indtryk, at mellemledere og medarbejdere er 

langt mere usikre på håndtering af dialogen i vandrådene. Erfaringerne 

fra arbejdet i Naturstyrelsens Vandløbsforum og særligt de personlige 

angreb på deltagere fra andre parter, bekymrer. Det vil formentlig være 

nyttigt at forberede sig på at håndtere lignende sager i vandrådene. 

 

Muligheden for at holde fokus på hovedopgaven bekymrer også. I Na-

turstyrelsens Vandløbsforum har nogle interessenter ikke vist synlig inte-

resse for at forbedre miljøtilstanden i vandløbene, men koncentreret sig 

om at få begrænset miljøindsatsen. 

 

Det generelle indtryk er, at sekretariatskommunerne for Vandrådene ak-

tivt prøver at facilitere konstruktivt i Vandrådene. 

 

Nogle sekretariatskommuner for Vandrådene har derfor arbejdet med 

succeskriterier for Vandrådenes arbejde 

Succeskriterier kunne være: 
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• Vandrådet søger gennem dialog at identificere de vandløb, hvor der 

kan opnås en vis enighed om, at indsatsen kan være meningsfuld  

• Identifikation af, hvor medlemmerne af Vandrådet kan se meningen 

med de kommunale principper brugt i det kommunale indsatspro-

gram - givet de statslige udmeldinger 

 

I arbejdet i Vandrådene er det vigtigt, at diskussionen om Naturstyrel-

sens grundlæggende karakterisering af vandløb (det har været et statsligt 

opgave siden 2007) bliver holdt på et minimum, hvis denne diskussion 

ikke vurderes at kunne resultere i fælles resultater - også selvom Natur-

styrelsen efterlyser sparring fra kommuner og Vandråd til at karakterisere 

vandløbene. Hvis ikke man holder dette for øje, kan det vise sig vanske-

ligt at nå i mål med Vandrådenes opgave.  
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7. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik 
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8. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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9. Behandlingssager - Øvrige sager 

 

 

9.1. Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb i 
kommunerne 

SAG-2012-01846 HNB 

 

Baggrund 

I samarbejde med Miljøstyrelsen er KL’s Teknik og Miljøkontor i gang 

med at producere en eksempelsamling over kommunernes grønne inno-

vative indkøb og udbud.  

 

I den forbindelse efterspørges der gode eksempler på produkter, projek-

ter eller serviceydelser, som løser en problemstilling eller opgave på en 

grøn og innovativ måde i kommunerne.  

 

Eksemplerne på kommunernes grønne innovative løsninger vil blive 

samlet i et katalog, der vil blive delt ud af både KL’s Teknik og Miljø-

kontor og Miljøstyrelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at alle kommer med eksempler på grønne innovative pro-

dukter, projekter og serviceydelser indkøbt og/eller implementeret i 

kommunerne.  

 

Sagsfremstilling 

Gennem de seneste år er der kommet øget fokus på forskellige mulighe-

der for offentligt-privatsamarbejde – ikke mindst på teknik- og miljøom-

rådet. Det skyldes ikke mindst et stigende pres på de kommunale udgif-

ter, der sætter fokus på at udvikle nye løsninger, der skaber bedre kvalitet 

for de samme eller færre midler. Samtidig har regeringen fremlagt en 

strategi for intelligent offentligt indkøb, der har tre overordnede målsæt-

ninger: 

 

• Effektivitet 

• Innovation og kvalitetsudvikling 

• Bæredygtighed.  

 

Miljøstyrelsen og KL’s Teknik og Miljøkontor er derfor i gang med at 

producere en eksempelsamling med cases på, hvordan kommunerne har 

løst forskellige problemstillinger på en grøn og innovativ måde. Eksem-

plerne sigter efter at præsentere en bred vifte af innovative løsninger, der 
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indeholder forskellige positive miljøeffekter. Eksempelsamlingen kan så-

ledes være med til at inspirere kommunerne og private virksomheder i, 

hvordan man kan skabe og fremme innovative grønne løsninger på tek-

nik- og miljøområdet.  

 

Kataloget med eksemplerne vil blive trykt og distribueret af KL og Mil-

jøstyrelsen. Det vil desuden være tilgængeligt på nettet, samt i en engelsk 

version.  

 

./. Der er brug for endnu flere gode eksempler end dem, der allerede er 

fundet, og alle bidrag til cases – store som små – modtages gerne.  

  

 I 2013 blev udvalget bedt om at byde ind med kommende grønne OPI 

projekter. I mellemtiden er projektet med Miljøstyrelsen ændret til det 

herværende – bl.a. ud fra erkendelsen af, at kommunerne allerede er godt 

i gang med samarbejde med private og grønne indkøb. 
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

10.1. Lov om modernisering af forbrændingssektor udskudt 

SAG-2013-01843 ach 

 

Baggrund 

KL´s bestyrelse besluttede i foråret 2013 i samarbejde med Dansk Af-

faldsforening at tale for en model med kontrolleret tilpasning af kapaci-

teten til forbrænding som alternativ til statens meget vidtgående planer 

om fuld liberalisering gennem tvangsudbud af husholdningsaffaldet. 

Dertil skal lægges et stærkt behov for at se sagen i sammenhæng med 

udviklingen på energiområdet og omstillingen til vedvarende energi. 

 

KL´s bestyrelse har på sit møde i februar 2014 ønsket en fornyet be-

handling af sagen om affaldsforbrænding med henblik på et forstærket 

mandat, som klart tager afstand fra statens planer om en vidtgående og 

hurtig liberalisering af affaldssektoren. 

 

Miljøministeriet har netop meddelt, at man har opgivet at vedtage lov 

om modernisering af affaldssektoren inden sommerferien. Dette sker 

blandt andet pres efter fra KL, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjern-

varme. 

 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.    

 

Sagsfremstilling 

 

KL´s bestyrelse tiltrådte på sit møde i februar følgende indstilling:  

 

 At KL på det kraftigste tager afstand fra statens planer om libera-

lisering af affaldssektoren, idet det er KL’s opfattelse, at affalds-

håndtering og -forbrændingen i Danmark er særdeles velfunge-

rende set i et internationalt perspektiv. KL ser derfor intet behov 

for at iværksætte liberaliserings- eller privatiseringsinitiativer, som 

vil omdanne affalds-sektoren fra ”non-profit” til ”profit” virk-

somheder, 

 At KL mener, at tilpasningen af forbrændingskapaciteten kan op-

nås effektivt på anden måde og har blandt andet i samarbejde 
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med Dansk Affaldsforening allerede fremlagt en løsningsmodel, 

som fuldt ud imødekommer behovet for tilpasning af forbræn-

dingskapaciteten, 

 At KL påpeger den uundgåelige, negative økonomiske effekt, 

som en liberalisering/privatisering vil få både for kommunerne, 

affaldsselskaberne og direkte afledt for forbrugerne af fjernvar-

me. 

 At KL med henvisning til udenlandske erfaringer peger på, at en 

privatisering andre steder har ført til et privat monopol på af-

faldshåndtering og affaldsforbrænding og dermed afledte, stigen-

de priser for forbrugerne af fjernvarme. 

 

./. Dansk affaldsforening har under KL´s topmødet uddelt vedlagte 

handout – model frit erhvervsaffald. KL´s sekretariat vil benytte udsky-

delsen til, i samarbejde med Dansk affaldsforening, at fremme en model 

med frit erhvervsaffald.  

 

 

 

10.2. Kommunale solcelleanlæg 

SAG-2013-00150 - brh 

 

Baggrund 

Der er fortsat usikkerhed om vilkårene for kommunale solcelleanlæg. KL 

har arbejdet for bedre vilkår for kommunerne. En ny bekendtgørelse fra 

Energistyrelsen skulle rette op på nogle af udfordringerne, men kommu-

nerne er fortsat markant ringere stillet end såvel staten og regionerne. 

Dette skyldes, at kommunale solcelleanlæg sidestilles med deciderede el-

forsyningsselskaber. KL stiller sig uforstående overfor denne forskelsbe-

handling. 

 

Indstilling 

Sagen foreligges til orientering.  

 

Sagsfremstilling 

Flere og flere kommuner opsætter solcelleanlæg på kommunale bygnin-

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

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

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

relse over tid.  

 

De kommunale initiativer er siden foråret 2013 blevet bremset af uklar-

hed om kravet om selskabsgørelse af kommunernes solcelleanlæg. Dertil 
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kommer spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne bliver modregnet i 

bloktilskud af den el, som de kommunale solceller producerer, samt om 

kommunernes skattepligt ift. anlæggene. 

 

Energistyrelsen har den 24. marts 2014 udstedt en bekendtgørelse, der 

giver kommunerne mulighed for at opnå dispensation fra kravet om sel-

skabsgørelse på visse betingelser og for de fleste anlæg indenfor en 

ramme på 20 MW. Solcelleanlæg opsat inden den 28. juni 2014 bliver fri-

taget for at ansøge om dispensation. Derudover vil solcelleanlæg på ny-

byggerier automatisk blive fritaget fra selskabsgørelse.  

 

Puljens størrelse på 20 MW har vækket en del forundring og bekymring i 

kommunerne, hvor vurderingen er, at der bliver rift om få del i puljen. 

KL har bedt Energistyrelsen om at være klar med en plan for en hurtig 

justering af puljen, såfremt kapaciteten i kommunernes planer for etable-

ring af solcelleanlæg skulle vise sig at overskride de 20 MW. Der åbnes 

for dispensationsansøgninger den 31. marts 2014 – og det vides derfor 

ikke i skrivende stund, hvor mange MW kommunerne kommer til at søge 

om. 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne bliver modregnet i bloktilskud 

af den el, som de kommunale solceller producerer, er fortsat uafklaret. 

KL stillede sig i høringssvaret til Energistyrelsen uforstående overfor det 

faktum, at kommunerne som følge af modregningsreglerne skal stilles 

markant ringere end alle andre, der sætter solceller op, herunder staten 

og regionerne, der ikke er omfattet af modregningsregler.  

 

KL´s sekretariats overordnede konklusion er, at det er meget vanskeligt 

for kommunerne at vurdere den reelle økonomiske rentabilitet i opsæt-

ningen af solceller. KL fortsætter derfor dialogen med staten for at få 

skabt lige – og rimelige – vilkår for kommunernes solcelleanlæg. 

 

 

10.3. Retssager om vejbidrag og tilknyttede suspensionserklæring 

SAG-2012-01504 nis 

 

Baggrund 

Randers Kommune og Slagelse Kommune har anlagt retssager mod For-

syningssekretariatet vedr. afgørelser om vejbidrag. Andre kommuner har 

i forbindelse med de verserende retssager haft mulighed for at tilslutte 

sig en suspensionserklæring. KL opfordrede kommunerne til at tilslutte 

sig denne. 
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Indstilling 

Det indstilles at sagen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Randers Kommune og Slagelse Kommune har anlagt retssager mod For-

syningssekretariatet om Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag 

for perioden 2007-2010. Slagelse Kommunes stævning vedrører også af-

gørelsen for 2011. Såfremt Randers Kommune og Slagelse Kommune får 

fuldt ud medhold i deres påstande, vil Forsyningssekretariatet efter om-

stændighederne kunne være forpligtet til at omgøre alle de bebyrdende 

afgørelser, som Forsyningssekretariatet har truffet i forhold til kommu-

nerne, medmindre den enkelte kommune har mistet sine rettigheder som 

følge af forældelse eller passivitet.  

 

KL er indtrådt i de to retssager som biintervenient til støtte for de to 

kommuner, og KL har aftalt med advokatfirmaet Horten, at Horten 

skulle indhente Kammeradvokatens tilsagn om, at alle kommuner kan til-

slutte sig en suspensionserklæring og dermed opnå suspension for foræl-

delse og passivitet vedrørende Forsyningssekretariatets afgørelser om 

vejbidrag for perioden 2007-2010 samt for 2011 uden selvstændigt at 

skulle anlægge retssag om spørgsmålet. 

 

Ved at gøre dette bliver kommunen tilføjet en liste over kommuner, der 

har sikret sig mod, at kommunens eventuelle krav i vejbidragssagerne 

bortfalder som følge af forældelse eller passivitet.  

 

Kammeradvokaten har nu givet sit tilsagn herom, og der er mere end 60 

kommuner der har tilsluttet sig.  
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

11.1. Forhandlingerne vedr. opgaveændring på råstofområdet er afslut-
tede 

SAG-2013-05868 bem 

 

Baggrund 

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen blev der truffet be-

slutning om, at opgaven med at udstede råstoftilladelser overgår til regi-

onerne pr. 1. juli 2014.  Lovforslaget til ændring af råstofloven er fremsat 

i Folketinget og forventes vedtaget medio april. KL har parallelt hermed 

forhandlet med Danske Regioner, Miljøministeriet samt Finansministeri-

et om en økonomisk aftale. Disse forhandlinger er nu afsluttede og der 

foreligger et resultat. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen blev der truffet be-

slutning om, at opgaven med at udstede gravetilladelser på råstofområdet 

overgår til regionerne pr. 1. juli 2014. 

 

KL, Danske Regioner og staten har deltaget i forhandlinger om de øko-

nomiske konsekvenser af den kommende opgaveflytning. 

 

Forhandlingerne er nu afsluttede og resultatet er, at kommunerne behol-

der 2,2 mio. kroner til at løse de opgaver, der fortsat skal varetages i 

kommunen, mens regionerne modtager 12,1 mio. til de nye regionale op-

gaver.  

 

Gennem hele forhandlingen har det været KL’s synspunkt, at der fortsat 

vil være en række opgaver i forbindelse med råstoftilladelserne, som 

kommunerne skal varetage. Det er til eksempel fortsat kommunernes 

opgave at give tilladelser efter de relevante sektorlovgivninger, der har 

betydning for den enkelte gravetilladelse.  

 

KL har derfor fremført det synspunkt, at kommunerne skulle beholde 

svarende til ca. 20 % af det samlede ressourceforbrug på området. Ud-

gangspunktet for både Danske Regioner, Miljøministeriet samt Finans-
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ministeriet har til gengæld været, at samtlige ressourcer på området skulle 

overføres til regionerne. 

 

Derudover har der i forhandlingerne været uenighed om størrelsen på 

det beløb, der var til fordeling. Her har Regionerne og Staten taget afsæt 

i det beløb, som kommunerne modtog i forbindelse med kommunalre-

formen svarende til 14,3 mio. kr. 

 

KL har derimod argumenteret for, at det faktiske ressourceforbrug på 

området burde danne afsæt for forhandlingerne. KL var via dialog med 

kommunerne kommet frem til, at det faktiske ressourceforbrug anno 

2014 udgør kr. 8,7 mio. kr. 

 

I det endelige forhandlingsresultat er der taget afsæt i beløbet på 14,3 

mio. svarende til kommunernes kompensation for opgaven i forbindelse 

med strukturreformen.  

 

Til gengæld lykkedes det KL at sikre nogle midler til kommunernes 

fremadrettede opgaver med at give tilladelse efter de relevante sektorlov-

givninger. 

 

Set i lyset af, at kommunerne således kun beholder en begrænset del af 

ressourcerne til råstofopgaven, er det vigtigt, at de kommunale opgaver 

holdes på et niveau, der svarer til den økonomiske kompensation.  

 

Der pågår pt. et arbejde mellem Danske Regioner, KL og KTC, der skal 

skitsere det fremadrettede samarbejde mellem kommuner og regioner på 

råstofområdet.  

 

Resultatet af dette arbejde vil have en vejledende karakter i forhold til, 

hvordan kommuner og regioner kan håndtere de vigtigste snitflader. Det 

vil fortsat være op til kommunerne at vurdere, hvordan de tilrettelægger 

arbejdet på den mest ressourceeffektive måde.  
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik  

 

 

12.1. Ny struktur for redningsberedskabet 

SAG-2013-06628 ach/ssl 

 

Baggrund 

Redningsberedskabets strukturudvalg skal komme med forslag til en ny 

struktur for redningsberedskabet. Forslaget skal blandt andet angive den 

geografiske afgrænsning af enhedernes ansvarsområde, fremtidige opga-

vesplit mellem myndigheder, konkret overblik over den fremtidige orga-

nisering, fordeling af opgaver, styrings- og ledelsesstruktur, personel-

sammensætning, herunder brug af værnepligtige mv. 

 

En reform af redningsberedskabet skal medføre et økonomisk effektivi-

seringspotentiale, og et sådant provenu vil skulle udmøntes af de partier, 

der står bag en kommende aftale om beredskabet. 

 

Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og på det seneste 

bestyrelsesmøde. TMU har tiltrådt indstillingen. Udvalget påpegede, at 

det er vigtigt med en fleksibel størrelse af enheder, der er tilpasset ind-

byggertal og geografi.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen har nikket til en kommunal model baseret på, at kommuner-

ne går sammen om driften af deres redningsberedskab så man kommer 

op omkring minimum 100.000 indbyggere. De kommunale redningsbe-

redskaber dimensioneres fortsat ud fra de nuværende principper om risi-

kobaseret dimensionering. Hver kommune bestiller og betaler sit bered-

skab i samarbejdet. Man vælger juridisk samarbejdsmodel blandt de eksi-

sterende modeller. 

 

Fra kommunal side lægger vi stor vægt på koblingen mellem det operati-

ve beredskab (de blå blink), det forebyggende beredskab, arbejdet med 

den robuste kommune samt koblingen til de forskellige andre forvalt-

ningsområder i kommunerne.  

 

./. KL har udarbejdet vedhæftede forslag til en kombinationsmodel for det 

fremtidige redningsberedskab.  
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Specielt om Beredskabsstyrelsens fremtidige opgaver 

Staten har et operativt beredskab, og ifølge Deloitte kunne man spare 

netto 80 mio. kr. om året, hvis kommunerne overtog og drev dette be-

redskab. Set fra sekretariatet er det et meget lavt skøn over det økonomi-

ske potentiale ved en sådan ændring, som Deloitte kommer frem til. 

 

Men hvis der skal opnås enighed om et fælles forslag til model i udvalget, 

hvor Beredskabsstyrelsen også sidder, så skal dette forslag modereres. 

 

Spørgsmålet om Beredskabsstyrelsens opgaver fremadrettet bliver en af 

de knapper, der skal drejes på i de videre forhandlinger i udvalget. Sekre-

tariatet skønner, at vi på den kommunale side står bedst, hvis udvalget 

ender med i enighed at foreslå én fremtidig struktur frem for, at udvalget 

ender i at lægge flere alternativer strukturer frem, nemlig en kommunal 

og en statslig model. 

 

Specielt om effektiviseringspotentialet 

Der foreligger endnu ikke færdige og dermed fælles beregninger af effek-

tiviseringspotentialet ved de forskellige forslag, der lå i Deloittes rapport 

fra 2012. Der arbejdes på højtryk med disse beregninger i en særlig ar-

bejdsgruppe, der er nedsat i tilknytning til udvalget, hvor vi fra kommu-

nal side også er repræsenteret. 

 

 

12.2. Blanket og informationskampagne i forbindelse med screening for 
PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald  

SAG-2013-02586 HNB/ACH 

 

Baggrund 

I samarbejde med en række kommuner har KL udarbejdet en blanket til 

anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, der kan benyttes af alle kommuner, 

jf. Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 om særlige regler om private og 

professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og 

anmeldelse af affald. I slutningen af august kommer der en landsdæk-

kende kampagne, iværksat af Miljøstyrelsen, der vil gøre opmærksom på 

disse regler.  

 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning  

 

Sagsfremstilling 
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Ifølge gældende regler, skal alle der renoverer eller nedriver en bygning 

eller anlæg der omfatter mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 

ton affald anmelde det til kommunen senest 2 uger inden arbejdet be-

gynder. Samtidig skal der, hvis bygningen eller anlægget er opført eller 

renoveret mellem 1950-1977 screenes for PCB.  

 

Borgere og mindre virksomheder har ikke den store viden om, at der er 

pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffald i forbindelse med renovering 

og nedrivning. De nye regler blev indført med virkning 1. januar 2013. 

De nye regler er drøftet på bl.a. kommunernes affaldsnetværk og her har 

meldingerne været, at der har været meget få anmeldelser, dog med en 

stigende tendens.  

 

Miljøstyrelsen har derfor iværksat en landsdækkende informationskam-

pagne rettet mod borgere og håndværkere, der forventeligt vil løbe af 

stablen i de sidste uger af august 2014.  

 

Sekretariatet sidder med i en følgegruppe, der giver input til kampagnen. 

Når vi nærmere os tidspunkt for kampagnen, vil der komme yderligere 

information ud, bl.a. om at kommunerne skal have anmeldelsesskema på 

deres hjemmesider.  

 

En stor gruppe sjællandske kommuner har udarbejdet en fælles blanket 

for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Denne blanket har KL tilpas-

set, så den kan bruges i alle kommuner. Blanketten ligger lige nu i test-

version, og kan findes her: 

http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/by305.pdf  

 

Blanketten er integreret i Byg og Miljø, der kan åbnes i kommunerne fra 

1. april 2014. Sekretariatet arbejder med at videreudvikle blanketten, så-

dan at der kommer en mere sammenhængende og effektiv håndtering af 

bygge- og anlægsaffald i et digitaliseringsperspektiv. Reglerne dækker 

nemlig over alt fra nedrivning af en lille privat bygning til store industri-

byggerier. 

 

 

http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/by305.pdf
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik 

 

 

13.1. Projekt Grøn nedrivning 

SAG-2013-01829 ach, nis, nsv 

 

Baggrund 

KL har taget initiativ til et projekt kaldet ”Grøn nedrivning”, for at foku-

sere en indsats rettet mod nedrivning af tomme bygninger, så de anslåede 

50.000 tomme bygninger nedrives miljøvenligt og materialerne i højere 

grad genanvendes og genbruges, herunder om der er potentiale for en 

grøn forretningsmodel for salg af de i bygningerne bundne ressourcer.  

 

Indstilling 

Det indstilles at projektets resultater og anbefalinger tages til efterret-

ning. 

 

Sagsfremstilling 

En del kommuner oplever fraflytning og funktionstømning i yderområ-

der - med tomme bygninger til følge. 

  

De tomme bygninger er en stor udfordring de kommende år. Puljen, der 

støtter nedrivning, kan sikre nogle tusinde nedrivninger - men der er po-

tentielt over 50.000 tomme huse, mange overflødige landbrugsbygninger 

samt tomme statslige og kommunale bygninger.  

 

Projektet Grøn Nedrivning mellem KL, Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter (MBBL) og Miljøstyrelsen, har haft fokus på både fordele 

og ulemper ved at lave en miljøvenlig og ressourcegenererende nedbryd-

ning af bygninger, som skal rives ned. 

 

Ved nedbrydning af huse tænkes traditionelt på at genanvende døre, vin-

duer, træ og metal samt i stort omfang nedknusning af materialer. Der 

fokuseres på den billigste bortskaffelse og ikke den bedste samfunds-

mæssige og miljømæssige løsning. Hvis dette skal realiseres, er det nød-

vendigt at udarbejde nye forretningsmodeller for nedbrydning.  

 

Materialer skal i højere grad kunne genbruges til renovering, nyt byggeri 

eller andre nye anvendelsesformer. Modellerne skal tage hensyn til miljø 

og sundhed. Hvis mængderne er store nok, er udviklingen af effektive 
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håndteringsmetoder mere interessante og dermed en mulig økonomisk 

attraktiv forretning. 

 

Lolland og Ringkøbing-Skjern kommuner har deltaget i projektet, da der 

netop i disse kommuner er en række erfaringer, der samles op og videre-

udvikles.  

 

Gennem projektet blev der udviklet en vejledning i grøn nedrivning i 

landdistrikter, som de to kommuner har benyttet. I vejledningen er be-

skrevet processen for nedrivning i dag og hvordan der fremadrettet kan 

prioriteres, hvis grøn nedrivning skal fremmes.  

 

I vejledningen indgår bl.a. en vurdering af den enkelte ejendom, miljøre-

gistrering af farlige stoffer og materialer, kortlægning af muligheder for 

kildesortering, demontering og stripning samt gode råd om udbudsmate-

rialet og vurdering af tilbud fra nedrivere samt efterfølgende kontrol.  

 

Projektet viser helt åbenlyst en række barrierer for at få udviklet en for-

retningsmodel for grøn nedrivning og derigennem få omsat de ressour-

cer, der er i de tomme bygninger til nye (bygge)-materialer i kredsløbet. 

 

Det konkluderes i projektet, at en grøn forretningsmodel for materialer-

ne bundet i bygningerne ikke giver sig selv. Det skyldes at: 

• Det er omkostningstungt at identificere og fjerne miljø- og sundheds-

farlige stoffer. Der er miljøfarlige stoffer i stort set alle bygninger, der 

skal rives ned eller renoveres 

• Det er ofte mere arbejdskraftkrævende, og dermed mere omkost-

ningstungt, at udtage materialer fra de tomme bygninger  

• For mange materialer nedknuses i stedt for at blive up-cyclet  

• Frivillige ildsjæle er en mulighed, men er svært at sætte i system. Brug 

af aktivering som arbejdskraft er mere tvivlsomt – i så fald skal de ak-

tiverede ind i eksisterende firmaer og opkvalificeres 

• Digitalisering af området skal op i tempo. Affaldsdatasystemet skal 

kunne håndtere registrering fra de tomme huse, som en del at grund-

laget for myndighedskontrollen.  

 

Omvendt har projektet identificeret to potentialer ift. grøn teknologi, 

som fremadrettet kan udnyttes og udvikles: 

 

• Screening af miljøfarlige stoffer i bygninger 

• Omdannelse af byggeaffald fra de tomme huse til renovering som nye 

byggematerialer.  
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Anbefalinger til initiativer der fremmer grøn nedrivning 

1. Nedrivninger bør ses som et aktiv. Både prioriteringen af nedrivninger, 

processen, arealerne der er tilbage og de mange materialer, der i dag anses 

for affald, bør sættes i spil som lokale ressourcer til byggerier, up-cycling 

og direkte genanvendelse. Værdiforøgelsen ligger i at forfine og forarbejde 

materialerne til nye produkter. 

 

2. Generelt er der en stigende interesse for at genbruge og genanvende mate-

rialer. Design og miljørigtige/bæredygtige løsninger vinder frem. Der skal 

sikres bedre økonomi i nedrivning med fokus på genbrug, genanvendelse 

og upcycling, så markedet fremmes. Puljemidlerne fra MBBL kan med 

fordel tilknyttes nogle formål og krav. 

 

3. Kommunen skal medtænke udnyttelse af materialer i de tomme bygninger, 

når de giver tilsagn fra puljemidlerne til de forskellige typer af aktiviteter, 

herunder både til istandsættelse af nedslidte boliger og nedrivning af 

tomme boliger.   

 

4. Kendskab til bygningsmassen herunder digitale løsninger og masterplaner 

for udvikling/afvikling, vil styrke kommunernes muligheder for at pulje 

huse til nedrivning.  

 

5. Regler for byggeri forhindrer genbrug og bør revurderes. Lovgivningen er 

kompliceret og kan med fordel revideres. 

 

6. Kompetenceløft til alle aktører er en nødvendighed. Vidensniveauet hos 

alle aktører, der arbejder med nedrivning, bør gives et kompetenceløft. 

Det gælder både i kommuner og hos virksomheder, der er i berøring med 

nedrivning og byggeri. En vurdering fra Dansk Byggeri siger, at kun 30-50 

% af bygningerne i dag rives ned korrekt. Derfor er der et stort behov for 

et kompetenceløft til alle aktører. 
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik 

 

 

14.1. Opfølgning på aftale om befordring 

SAG-2013-04343 bem/poe 

 

Baggrund 

Kommunerne skal på befordringsområdet effektivisere for i alt 430 mio. 

kr. i perioden 2014-2017, heraf 100 mio. kr. i 2014. I forårets økonomi-

forhandlinger vil KL blive afkrævet svar på, om de 100 mio. kr. i 2014 er 

blevet realiseret. KL er i øjeblikket ved at tilvejebringe den nødvendige 

dokumentation.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af økonomiaftalen for 2014, at kommunerne på befor-

dringsområdet skal effektivisere for i alt 430 mio. kr. i perioden 2014-

2017, heraf 100 mio. kr. i 2014.  

 

Det forventes, at den kommunale sektor i forårets økonomiforhandlin-

ger vil blive afkrævet svar på, om de 100 mio. kr. i 2014 er blevet realise-

ret. 

 

KL er i øjeblikket ved at tilvejebringe den nødvendige dokumentation, 

blandt andet med udgangspunkt i kommunernes besvarelse af det sær-

skilte spørgeskema for befordringsområdet i forbindelse med. budget-

indberetningen for 2014. 

 

I overensstemmelse med KL’s ønske blev det ikke med økonomiaftalen 

for 2014 obligatorisk at anvende det regionale trafikselskab.  

 

Dog kan flere kommuner have fordel af at indgå i et samarbejde med tra-

fikselskabet på frivillig basis. Trafikselskaberne har således kørsel som 

deres kerneopgaver, og har derfor også nogle specialistkompetencer i 

forhold til udbud og planlægning af kørsel. 

 

Samtidig kan trafikselskaberne opnå nogle prismæssige volumenfordele, 

når de går i udbud med kørsel for flere kommuner.  
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En tidligere analyse fra Deloitte viser, at trafikselskaberne i gennemsnit 

opnår lavere kørselspriser end kommuner, der ikke anvender trafiksel-

skabet. 

 

Befordringsområdet har traditionelt været kendetegnet ved en mangel på 

ledelsesinformation om udgifter og aktivitet. KL er derfor også i samar-

bejde med trafikselskaberne og med inddragelse af input fra en række 

kommuner i gang med at udvikle nøgletal for den kommunalt visiterede 

kørsel.  

 

Der er tale om standardiserede nøgletal, som giver den enkelte kommune 

mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner. Nøgletallene 

udarbejdes i første omgang alene for kommuner, der anvender trafiksel-

skabet. Det skyldes, at det kun for trafikselskabskommuner er muligt at 

trække data automatisk.  

 

Der vil imidlertid blive udarbejdet en vejledning i forbindelse med nøgle-

tallene og håbet er, at kommuner, der ikke anvender trafikselskabet, selv 

vil indsamle de relevante data og beregne nøgletallene. Eventuelt i dialog 

med leverandørerne.  

 

Der er i den forbindelse også eksempler på kommuner, der har dialog 

med it-leverandører om en mere systematisk opsamling af data og udar-

bejdelse af ledelsesinformation.  

 

Det nøgletalskoncept, som KL udvikler i samarbejde med en række aktø-

rer, kan således tjene som inspiration og fungere som spejl i forhold til 

enkeltkommuners egen udvikling af nøgletal. Nøgletallene ventes at blive 

udsendt første gang i løbet af april eller maj måned. 

 

Endelig skal nævnes, at KL allerede forud for økonomiaftalen for 2014 

udarbejde et effektiviseringskatalog, hvor kommunerne kan finde 46 

konkrete forslag til effektiviseringer på befordringsområdet. Kataloget 

kan findes på www.kl.dk/befordring. 

 

 

14.2. Forsinkelser i Grunddataprogrammet 

SAG-2013-02323 Her skrives ansvarliges initialer 

 

Baggrund 

Implementeringsplanerne for Grunddataprogrammerne for ejendomme 

(GD 1) og adresser (GD 2) er i øjeblikket udfordret på en række områ-

der, der gør, at tidsplanen for udvikling og idriftsættelse af en række nye 

Kommentar [BEM1]: Det er helt 
korrekt formuleret – og det skal forståes 
som du skriver nedenfor. 

Kommentar [AKP2]: Bem – skal 
der stå? … at trafikselskaberne i gennem-
snit opnår lavere kørselspriser end kom-
munerne – der er noget med sproget 
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registre og systemer pt. er uafklaret. Dette påvirker dels kommunernes 

gevinstrealisering i de to programmer, dels den aktuelle funktionalitet i 

it-værktøjet, der stilles til rådighed for kommunernes i forbindelse med 

den forestående opgave med at fastsætte flere adresser, der påbegyndes 

fra maj 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Grunddataprogrammerne for ejendomme og adresser er fortsat påvirket 

af en række udfordringer, der medfører at implementeringsplanerne for 

begge programmer er under replanlægning. 

 

Udvalget er tidligere orienteret om, at datafordelerens idriftsættelse er 

forsinket, hvorfor grunddataprogrammerne for ejendomme og adresser 

er under replanlægning.  

 

Dertil er kommet væsentlige udfordringer: 

 

• Datafordelerens funktionalitet i relation til at fungere som be-

skedfordeler for ejendomsdata- og adresseprogrammet 

• Der foreligger ikke et fælles brugerrettighedssystem til brug 

for ejendomsdata- og adresseprogrammet 

• Ejerfortegnelsens placering diskuteres fortsat. 

  

I forhold til brugerrettighedssystemet ser det ikke ud til at følge kommu-

nernes ønsker om en hurtig og effektiv adgang til datafordeleren. KL´s 

sekretariat har foreslået at Danmarks Miljøportals brugerrettighedssty-

ring, som kommunerne er bekendt med, bruges. Det er det brugerret-

tighedssystem, der blandt andet sikrer kommunerne adgang til Byg og 

Miljø. 

 

De udestående forhold omkring datafordeleren påvirker både ejendoms-

data- og adresseprogrammet, idet de underlæggende projekter under 

begge programmer ikke endeligt kan kravsspecificeres, før der er en fæl-

les statslig forståelse om bl.a. datafordelerens funktionalitet. Dette med-

fører også, at it-værktøjet der stilles til rådighed for kommunerne i for-

bindelse med den forestående kommunale opgave med at supplere 

adresser, ikke forventes at blive optimalt bl.a. fordi det endelige it-

værktøj er afhængigt af idriftsættelse af de nye registre, herunder BBR 

2.0. 
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Herudover er placeringen af ejerfortegnelsen til diskussion. I henhold til 

den oprindelige Grunddataaftale er det Domstolsstyrelsen opgave at 

etablere en ejerfortegnelse. Dette har vist sig at give flere udfordringer 

end oprindeligt antaget. I øjeblikket drøftes alternative muligheder for 

ejerfortegnelsens placering. 

  

Blandt de væsentligste konsekvenser af programmernes aktuelle udfor-

dringer er, at det må forventes, at det nuværende ESR opretholdes læn-

gere end først antaget, og at gevinstrealiseringen for begge programmer 

rykkes i tid. 
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15. Orienteringssager - Øvrige sager 

 

 

15.1. Status på arbejdsgruppe om kommunale rammer for vækst 

SAG-2013-07115 bem 

 

Baggrund 

I økonomiaftalen for 2014 blev det besluttet, at der skulle ske en identi-

fikation af bedst practice på tværs af kommunerne når det gælder kom-

munale rammer for vækst. En dertil nedsat arbejdsgruppe har været i 

gang siden december 2013 og arbejdet nærmer sig nu sin afslutning. Ar-

bejdsgruppen har primært haft fokus på den lokale erhvervsservice, jf. 

Lov om Erhvervsfremme. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Aftale om kommunernes økonomi for 2014, at:  

 

”Regeringen og KL er enige om, at der er brug for at skabe de bedst mu-

lige rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling gennem bl.a. effek-

tiv virksomhedsrettet sagsbehandling, god infrastruktur mv. i kommu-

nerne. Der igangsættes derfor et arbejde, som skal identificere best prac-

tice på tværs af kommunerne, og som skal afskaffe regler, der unødigt 

begrænser kommunernes muligheder på området. Arbejdet ser også på 

de forenklingsforslag, som Virksomhedsforum for enklere regler kom-

mer med.” 

 

En arbejdsgruppe bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Finans-

ministeriet, KL samt fire kommunale repræsentanter har været nedsat si-

den december 2013. Arbejdet er nu gået ind i sin afsluttende fase.  

 

Arbejdet var oprindeligt planlagt at skulle omfatte dels den virksomheds-

rettede sagsbehandling, dels kommunens (øvrige) erhvervsfremmende 

tiltag. 

 

Undervejs i forløbet har Finansministeriet dog ønsket, at den virksom-

hedsrettede sagsbehandling udgik af arbejdsgruppens arbejde.  

 

Dette fordi ministeriet allerede i eget regi havde iværksat undersøgelser 

af dele af den virksomhedsrettede sagsbehandling (plan og miljø) og at 
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man derfor ikke så et behov for tilsvarende undersøgelser i arbejdsgrup-

pens regi. 

 

Arbejdsgruppen har således i sit arbejde primært fokuseret på den kom-

munale erhvervsfremmeindsats, jf. Lov om Erhvervsfremme. 

 

Evalueringen af kommunalreformen viste, at erhvervsfremme er en vig-

tig opgave for kommunerne. Dette afspejles bl.a. i, at kommunernes res-

sourceforbrug på området er stigende.  

 

Erhvervsservice kan opdeles i to områder, hhv. den lokale og den specia-

liserede erhvervsservice, der varetages af hhv. kommuner og regioner.  

 

Arbejdsgruppen har primært beskæftiget sig med den (kommunale) loka-

le erhvervsservice samt snitfladerne mellem den lokale og den specialise-

rede erhvervsservice.  

 

Til grund for arbejdsgruppens anbefalinger er der blevet udført en kon-

sulentanalyse af kommunernes erhvervsfremme indsats. 

 

Arbejdet nærmer sig nu sin afslutning og de forventede anbefalinger til 

kommunernes fremadrettede indsats er bl.a. følgende: 

 

 At kommunerne systematisk etablerer en indgang for virksomhe-

derne  

 

 At kommunerne fremmer en serviceorienteret kultur 

 

 At kommunerne på tværs af de virksomhedsrettede områder op-

stiller mål for den kommunale service 

 

 At kommunerne gennemfører lokale brugerundersøgelser 

  

 At kommunerne samarbejder om at udbyde lokal erhvervsservice, 

enten i tværkommunale samarbejder eller i fælleskommunale er-

hvervskontorer 

 

 At kommunen inddrager virksomhederne i udarbejdelsen af 

kommunens erhvervsstrategi og planlægning 

 

 At kommuner og væksthuse samarbejder om brugerundersøgelser 

og evaluering af erhvervsservicetilbuddene  
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 At kommunerne etablerer en synlig arbejdsdeling mellem den lo-

kale erhvervsservice og den specialiserede erhvervsservice, der 

udbydes i regi af væksthusene. 

 

 

 

15.2. Politisk Forum 2014 

SAG-2013-04086 CRO 

 

Baggrund 

Politisk Forum 2014 afholdes i år i Kolding og har temaet: 

Gode vilkår for borgere og virksomheder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det går godt med tilmeldingerne til Politisk Forum, som pr. 25. marts 

2014 har ca. 600 tilmeldinger, selvom ca. 30 kommuner endnu ikke har 

tilmeldt sig. Miljøministeren har givet sin intention om at deltage om 

morgenen, inden hun skal haste videre til et regeringsseminar.  

 

PROGRAM: 

08:30 Registrering og morgenkaffe 

09:30 Velkommen til Politisk Forum 2014 ved Teknik og Miljøudvalgets          

.   formand 

09:40 45 Samarbejde om planlægning, vandplaner og ressourcestrategi 

            ved miljøminister Kirsten Brosbøll 

09:50 Præsentation af det nye Teknik og Miljøudvalg i KL 

10:00  KL's vigtigste sager 2014 ved Jane Wiis,  Direktør KL 

 

10:30 Pause 

 

10. 50   Kommunernes rolle i at styrke erhvervslivet i Danmark 

ved Anne Knudsen, Chefredaktør på Weekendavisen 

 

11.30 Debat: Myter og samarbejde 

Om samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Vi debatterer 

bl.a., om det kan passe at: 

– Sagsbehandlingen kan/bør blive hurtigere 

– Kvalificeret arbejdskraft savnes 

– Planloven er en barriere for udviklingen 

            Og hører erfaringer og forslag fra både erhvervsliv og politikere 
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12:30 Frokost 

 

13:30 10 parallelle Temamøder, runde 1 

15:00 Pause 

15:30 10 parallelle Temamøder, runde 2 

 

17:00 Happy hour i udstillingsområdet m. øl, vin og vand 

19:00 Velkomstdrinks og festmiddag 

21:00 Per Helges – udsnit af Djøf med Løg(n) 

22:00  The Stamps 

 

Fredag den 9. maj: 

 

07:30  Morgenkaffe 

08:30 Morgensang og godmorgen 

08:40  Politikere og borgerne, en refleksion. 

           Ved ACT en kreativ konsulentvirksomhed 

09:10  "Better Block" fra amerikanske storbyer til danske provinsbyer 

           – Nyt liv til byrum og tomme bygninger ved Jason Roberts, Bet-

ter 

           Block og Jesper Kofoed-Melsen, Givrum.nu 

9:55     De 10 faglige udflugter - Hovedidé og fokus for turene 

10:05   10 faglige udflugter i Kolding og omegn. 

12:15   Frokost på Comwell og på gensyn 

           

Detaljeret program med udflugter og temamøder kan ses på 

www.kl.dk/politiskforum2014 

 

http://www.kl.dk/politiskforum2014
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16. Eventuelt  
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17. Lukkede sager 

 


