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1.1 Godkendelse af referat



Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2014 

 

 

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G

E T  

Dato: 06-02-2014 09:30 

Sted: Mødelokale 1-03 

 

  



Teknikerkontaktudvalget  | 06-02-2014 

 SIDE  |  2 

Deltagerfortegnelse.................................................................................... 4 

1. Godkendelse af referat og meddelelser ............................................ 5 

1.1. Godkendelse af referat .......................................................................... 5 

2. Temadrøftelser .................................................................................. 6 

2.1. Ressourceplan for affaldshåndtering .................................................... 6 

2.2. Forebyggelsespakker i relation til teknik- og miljøområdet ................ 8 

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelse ......................................... 8 

3. Behandlingssager - Energi- og forsyningspolitik ........................... 10 

4. Behandlingssager - Planlægning og naturbeskyttelse ................... 11 

4.1. Ny høring af vandplanerne for perioden 2010-2015 ......................... 11 

4.2. Telemaster i lokalplanlagte områder ................................................... 11 

5. Behandlingssager - Miljøpolitik ....................................................... 13 

5.1. Stormflod – opgaver og ansvar ........................................................... 13 

6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og byggepolitik ............... 14 

7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik .......................................... 15 

7.1 Midlertidige helikopterlandingspladser ............................................. 16 

8. Behandlingssager - Øvrige sager .................................................... 17 

8.1. Ny forretningsmodel for FOTdanmark ............................................. 17 

8.2. BBR-integrationer  ............................................................................... 17 

9. Orienteringssager - Energi og forsyningspolitik ............................. 19 

10. Orienteringssager - Planlægning og naturbeskyttelse ................... 20 

10.1.  Nyt VVM-direktiv vedtaget ............................................................... 20 

11. Orienteringssager – Miljøpolitik ...................................................... 21 

11.1. Status for kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ......... 21 

12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik ............. 22 

12.1. Høring om Lov om Trafikselskaber ................................................... 22 

12.2. Forhandlinger om togfonden .............................................................. 22 

13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og transportpolitik ........................ 23 

13.1. Forsinkelse af datafordeleren .............................................................. 23 

14. Orienteringssager - Øvrige sager .................................................... 24 

14.1. Redningsberedskabets strukturudvalg  ............................................... 24 

15. Eventuelt .......................................................................................... 25 



Teknikerkontaktudvalget  | 06-02-2014 

 SIDE  |  3 

16. Lukkede sager ................................................................................. 26 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 06-02-2014 

 SIDE  |  4 

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. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 06-02-2014 

 SIDE  |  6 

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 - Miljøpolitik 

 

 

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 
byggepolitik  
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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7.1 Midlertidige helikopterlandingspladser  

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 – Miljøpolitik 

 

 

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  

 

 

 

 



2.2 Strategi for arbejdet i Faggruppen for digital Forvaltning 



KTC-faggruppe for digital forvaltning - DFO   
 

 
Fokus 2014-2015 

 
 
I de kommende år vil der 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 
fælles kommunale digitaliseringsstrategi og generelt gældende fælles digitaliseringsstra-
tegi. Selve strategien omfatter de mange opgaver, som findes i den kommunale hverdag 
nu og i de kommende år.   
Mange indsatser og forberedelser involverer de tekniske områder i kommunerne. Derfor 
har KTC en væsentlig rolle i at formidle og presse på, så de ansvarlige på de tekniske om-
råder i kommunerne har fokus på digitalisering og på at udføre opgaverne i overensstem-
melse med de besluttede strategier, ligesom de 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  
 
Sagt på en anden måde vil fokus ligge både på løsninger og på vidensopbygning. 
 
Selve fokus er opdelt i 3 spor, som er de hovedretninger, der er omdrejningspunktet for 
faggruppens arbejde. Samtidigt er der tværgående emner, hvor vi skal lave indsatser 
sammen med andre grupper. 
 
Spor 
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 – Digitalledelse 
Indsats C - Samspil sektorer/kommunerne/staten 
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Grunddata 
Det tekniske område har i de sidste år været med til at skabe gode løsninger og fået god 
erfaring. Det har skabt mere fælles grunddata og grundlag for, at vi har udviklet fælles 
løsninger på forskellige områder. 
Arbejdet skal fortsat have stor opmærksomhed. De første formelle organisationer med 
hensyn til grunddata er etableret såsom FOT og FKG. De nye områder, som faggruppen vil 
være involveret i, vil for eksempel være ESR/BBR grunddata projekterne (evt. flere 
eksempler). 
De første større fælles løsninger er på vej til implementering i 2014. Her tænkes særligt på 
FGK modellen, som de første kommuner er ved at implementere i deres GIS-miljøer. Men 
forslag omkring fælles datagrundlag på en moderne platform for miljøportalen og udbyg-
ninger af planportalen med hensyn til lokalplaner afventer beslutning. 
I de kommende år vil vi fortsat skulle arbejde med grunddata og fælles løsninger, og 
dermed vil det være en arbejdsindsats, vi bliver optaget af. 
 
Selvbetjeningsløsninger 
Dette område er ikke noget nyt. I kommunerne er der i slutningen af 2013 tilføjet en række 
selvbetjeningsløsninger i den såkaldte 2. bølge af obligatoriske selvbetjeningsløsninger. 
Enkelte løsninger har direkte kobling til det tekniske område. De kommende bølger i 2014 
og 2015 (bølge 3 og 4) indeholder en del løsninger, som retter sig mod det tekniske 
område. Hvis løsningerne skal have størst mulig gevinst, skal de sammentænkes særligt 
med de interne arbejdsprocesser.  
 
Vi skal undersøge, om selvbetjeningsløsninger kan suppleres med gode ikke-obligatoriske 
selvbetjeningsløsninger eller digitale services. Derfor er det vigtigt at skabe mulighed for 
dialog mellem kommunerne omkring gode erfaringer med digitale services. Med andre ord: 
jo mere kommunerne "stjæler" hinandens innovative løsninger des bedre. 
 
Det handler i høj grad også om, hvordan disse løsninger kan understøtte, at borgere og 
erhvervsliv kan deltage mere aktivt i serviceleverancer, og hvordan vi kan forbedre 
rammevilkår og service for erhvervslivet. Det vil i de kommende år være et tydeligt spor at 
følge. Vi skal arbejde yderligere med indsatser, der forholder sig til arbejdsmetoder og 
systemløsninger, som har borger og erhvervslivet som omdrejningspunkt. Helst i form af 
selvbetjeningsløsninger og samskabelsesløsninger - for eksempel her i 2014 Byg og Miljø 
som kan skabe mulighed for en bedre forventningsafstemning og mindre manuelt arbejde.  
 
Smarter Cities 
Et af de områder, som fylder meget internationalt, nationalt og også mange steder lokalt, 
er Smarter Cities, som er ved at blive defineret. En del af Smarter Cities handler om at få 
skabt nogle sammenhængende systemer, som i høj grad kan have forskellige metoder og 
sigte.  
 
Faggruppen skal have fokus på grundlaget for initiativer, f.eks. hvordan de forskellige 
initiativer kan tænkes samlet datagrundlagsmæssigt. Sigtet med at beskæftige sig med 
dette er at forhindre en situation om 10 år, hvor vi har skabt et fælles datagrundlag for 
Smarter Cities, men den offentlige sektor i Danmark forsøger at skabe et fælles grundlag.  
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Det er ikke faggruppen, som skal skabe fælles datagrundlag, men der ønskes fokus på, at 
drøftelserne om Smarter Cities fra kommunal side er godt forberedte, så kommunerne på 
det tekniske område kan være proaktive deltagere i den nationale dagsorden. Dette 
betyder også, at kommunerne har bedre grundlag for at tænke det sammen med de lokale 
infrastrukturelle beslutninger, som forventes at være en større og større del af rygraden i 
Smarter Cities. Det er vigtigt, at der skabes rammer for, at kommunerne samarbejder både 
nationalt og ikke mindst internationalt, så erfaringer og ideer bliver anvendt og ikke skal 
genopfindes. 
 
Effektivisering/produktivitet og arbejdsgange 
En af de indsatser, som er tværgående på de tre hovedspor er forbedringer af produktivitet 
og dermed højere effektivitet. En stor del af dette kan opnås ved at være opmærksom på 
en forskellige punkter. Faggruppen skal være orienteret om, hvordan de tekniske områder 
i kommunerne kan lære og benytte hinandens ideer og gennemføre forbedrede arbejds-
gange – for eksempel når nye fælles løsninger eller selvbetjeningsløsninger er til stede. 
Denne indsats vil også forholde sig til eventuelle barrierer i forhold til lovgivningen eller 
arbejdsgange i forhold til andre myndigheder.   
 
Digitalledelse 
De tre hovedspor og de forskellige indsatser øger kontinuerligt behovet for, at digitalisering 
er en ledelsesdisciplin. Behovet vil ikke aftage, men tværtimod øges kontinuerligt. Det er 
afgørende, at ledelsen på teknik og miljø-området påtager sig digitalledelse. Den 
traditionelle tilgang - at det er noget IT-teknik, som bare skal gøre, som vi forventer - er en 
for ensidig tilgang. Erfaringer har vist, at der ikke er mange succeshistorier, om at teknik-
ken i sig selv giver en ændret adfærd hos medarbejderne eller en ændret adfærd hos 
borgere eller erhvervslivet. Digitalledelse er afgørende i den kommende tid, på grund af 
alle de krav og forventninger borgerne og erhvervslivet stiller. Både krav om faglige rigtige 
løsninger, som spiller sammen med andre sektorer, og krav om øget produktivitet og 
effektivitet kræver ledelse. 
Derfor vil faggruppen sætte særligt fokus på digitalledelse i 2014 og 2015. Vi ønsker et 
konkret samarbejde med de andre faggrupper om at sætte digitalisering på dagsorden, 
særligt med ledelsesvinkel, og vi forventer et særligt samarbejde med faggruppen ledelse, 
kompetence og organisation. Digitalledelsen er et indsatsområde, fordi de mange 
aktiviteter, som er vedtaget i de nationale og kommunale digitaliseringsstrategier, skal 
eksekveres og følges til dørs for at nå de opsatte mål. 
 
Samspil Sektorer/kommuner/staten 
Det tekniske område er storforbruger af løsninger, som er mere elle mindre sammen-
hængende på nuværende tidspunkt. Området er præget af en kultur, hvor der er en stor 
mangfoldighed af opgaver og fagprofessionelle. Det er vigtigt, at det tekniske område 
udnytter dette potentiale for derved at sætte sig i "driverseat’et’ på tværgående 
samarbejder. Sektorerne i kommunerne flyder mere og mere sammen, fordi det er der, 
effektiviseringsenergien ligger. Samtidig skal den offentlige sektor fortsat vælge sine 
opgaveløsninger, hvor de giver effekt for borgerne og erhvervslivet. Vi skal også se på, 
hvor de forskellige opgaver udføres bedst - særligt i de kommuner som skal skabe 
sammenhæng mellem flere forskellige organisatoriske skel.  
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Denne retning kan ses både i forhold til sektorerne i en kommune, og mellem kommuner-
ne eller mellem kommunerne og de statslige organisationer. Det er meget vigtigt, at de 
kommunale aktører og særdeles det tekniske område er godt forberedt. På den måde kan 
vi være med til at sætte et tydeligt aftryk på digitaliseringsdagsorden både i gennem-
førelsen og i forhold til fremtidige ikke besluttede indsatser. Derfor skal vi arbejde med 
indsatser, der gør det tekniske område proaktivt i forhold til dagsordener mellem de 
forskellige aktører, og spiller aktivt på banen i forhold til prioriteringer i den fælles nationale 
og kommunale digitaliseringsstrategi. 
 
 
Resume 

 
 
Faggruppen for Digital forvaltning i KTC-regi vil i kommende år sætte fokus og energi på 
de ovenstående emner. Der skal laves særskilte handle- og indsatsplaner udover de 
opgaver, en faggruppe har i forbindelse med høringer m.m.  
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3.1 Evalueringsrapport om vandsektorloven – kommunal 
position
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KL´s høringssvar vedr. struktur for miljølovgivningen

KL takker for muligheden for at bidrage til udvikling af en ny lovstruktur 
for hele Miljøministeriets lovområde. KL anerkender behovet for en 
revision af lovstrukturen. Det skyldes bl.a., at ministeriets lovgivning har 
udviklet sig ved knopskydning over flere årtier som en naturlig konsekvens 
af, at ministeriet er et relativt ungt ministerium.

KL ser frem til et tæt samarbejde i de kommende år om lovrevisionen. Det 
skyldes ikke mindst, at ministeriets lovgivning sætter de afgørende rammer 
for kommunernes velfærdsydelser på miljøområdet i generel forstand, i 
specifik forstand på plan-, natur-, og miljøområdet. 

Generelle kommentarer

Overordnet set er det essentielt: 
1) At der bør ske en præcisering af, hvilke udfordringer et enklere, 

klarere og mere sammenhængende lovkompleks skal imødekomme
2) 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 

3) At de kommunale muligheder for helhedshensyn, vækst og 
beskyttelse bevares og udvikles

4) At eventuelle ændringer i de kommunale virkemidler som følge af en 
ny lovstruktur klarlægges forlods.

Helt grundlæggende vil lovstrukturen afhænge af, hvilke udfordringer et 
mere enkelt lovkompleks skal løse: 

 Skal det sikre en mere sikker stringent juridisk implementering af 
EU-lovgivning og skabe større sikkerhed for korrekt 
implementering på tværs af styrelser?
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 Skal det fremme erhvervsvækst, så der tages de nuancerede og 
differentierede hensyn, som mange virksomheder ønsker til netop 
deres virksomhed? 

 Skal det være enklere for borgerne at forstå lovgivningens regler og 
undtagelsesbestemmelser uden anvendelse af juridiske eksperter og 
advokater?

 Skal det være enklere at forvalte lovgivningen for kommunerne? 
Det vil formentlig være vanskeligt at finde én model, der kan håndtere alle 
de nævnte hensyn med samme vægt. 

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 ml. vækst og beskyttelse, men at der 
findes en tredje vej, der giver synergiløsninger og som udvikles i 
partnerskaber ml. private aktører, offentlige instanser og civilsamfundet.

Disse resultater skabes oftest ved processer, hvor der anvendes en palet af 
kommunale virkemidler bestående af kommuneplanlægning, 
lokalplanlægning, tilladelser, skøn – evt. suppleret med nationale 
tilskudsordninger 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 
anmeldelsesordninger 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 
ansøgningsområder 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 processen 
fremkommer nye oplysninger, ønsker eller fysiske rammer. Som en del af 
processen frem mod en ny lovstruktur, anbefaler KL derfor, at sekretariatet 
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 kommunale 
samlede tilgang med planlægning og afgørelser er essentiel for synergi og 
effektivitet i sagsbehandlingen. Lovrevisionen bør derfor ske i respekt for 
kommunalreformens idé om én indgang til det offentlige i form af 
kommunen.

Med henblik på at fremme vækst vil KL fremhæve områder, hvor det kunne 
være relevant at analysere kommunernes virkemidler nærmere:
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1. Kan der for nogle områder gives forhåndsgodkendelser eller 
godkendelser af tidsbegrænset karakter?

2. Kan kommunerne i højere grad anvende bagatelgrænser for VVM? – 
bl.a. kunne det nationale niveau i andre EU-lande undersøges.

Specifikke kommentarer

De følgende kommentarer relaterer til de spørgsmål, som Miljøministeriet 
har rejst i dets diskussionsoplæg på side 2-3. 

Hvilken lovstrukturmodel der skal vælges, afhænger af en nærmere 
uddybning af de førnævnte fire temaer. KL anbefaler dog umiddelbart, at 
der vælges en struktur med et antal større sektorlove. Altså en struktur á la 
den, der hidtil har været anvendt i Nederlandene. Det skyldes bl.a. følgende 
forhold og tentative argumentationsrækker og overvejelser.

En model med flere store love vil kunne relatere til EU-regulering på de 
sektorområder, hvor det giver mest mening. Altså vil det strukturelt være 
muligt at anvende en delvis matrix-model. Modellen vil i udgangspunktet 
bestå af flere store love – men vil kunne opbygges efter hensyn til EU-
regulering i de tilfælde, hvor det giver mening. En matrix-model vil blive 
mere kompleks ved kun at vælge én stor lov, da nogle lovområder i mindre 
grad er EU-regulerede.

Én stor lov for hele ministeriets område vil få en mængde undtagelser, hvor 
det vil være nødvendigt at henvise til bekendtgørelser, hvorfra der igen skal 
henvises tilbage til loven i visse tilfælde. Dette har sin baggrund i, at 
ministeriets forskellige sektorområder har lovgivning med vidt forskellige 
formål, interessenter, kontekst, kompleksitet og virkemidler. Én stor lov vil 
således formentlig hverken forenkle forståelse eller forvaltning.

Såfremt sporet med flere store sektorlove følges, kunne det evt. give 
mening med en procedurelov, særligt i et EU-perspektiv. Her bør man 
imidlertid være opmærksom på snitfladeudfodringen ift. Forvaltningsloven, 
som ikke er i spil, da der alene ses på Miljøministeriets egne love. Med en 
procedurelov eller et procedurekapitel i én stor lov, vil man uundgåeligt 
skulle henvise ml. procedurelov og forvaltningslov. 

Megen kompleksitet i den danske miljølovgivning ligger i dag på 
bekendtgørelsesniveau og hænger sammen med differentierede 
beskyttelsesniveauer, som der med lovreformen ikke ændres på. Men der 
kan med god ret stilles spørgsmålstegn ved hørings- og klagefrister, der i 
nogle tilfælde forlænger processer unødigt bl.a. ved vejprojekter.
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Hvorvidt der i højere eller mindre grad bør anvendes bekendtgørelser 
fremfor love ved implementering af EU-lovgivning er bl.a. et spørgsmål 
om, hvorvidt implementeringen skal forankres politisk i Folketinget eller 
administrativt i et ministerium. KL hælder til den opfattelse, at EU-
lovgivning generelt er et politisk anliggende – og at den politiske proces kan 
sikre en helhedsorienteret, tværministeriel og horisontal tilgang. 

Den videre proces

Med henblik på en afklaring af de i indledningen nævnte fire anliggender, vil 
KL´s sekretariat gerne indgå i dialog med Miljøministeriet om den videre 
proces. Det kan indledningsvis fx ske ved en workshop eller et besøg i et 
par kommuner – fx for at analysere de fysiske og processuelle 
problemfelter, som Miljøministeriets samlede lovgivning regulerer. 

 
Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Berit Mathiesen



9.1 Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb 
i kommunerne



Bilag til Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb i kommunerne

Navn på 
projekt Kommune Privat Område Formål

Vand i byer
22 
kommuner Mange Klimatilpasning Innovationspartnerskab 

Regnvand i 
Egelunds-
parken Albertslund Orbicon Klimatilpasning

Mindske oversvømmelser, og rense 
vandet

Nedtagnin
g af skilte Albertslund ? Miljø

Mindske miljø og 
arbejdsmiljøbelastningen 

Affald - 
Betal efter 
vægt Assens ?? Affald Reducere affaldet
Elcykler til 
hjemme-
plejen Ballerup

Hareskov 
Cykler Miljø

Miljøvenlig og billig form for transport for 
hjemmeplejen

Grøn 
medarbejd
ertransport Ballerup Flere Transport

Reducere trængslen og den 
transportrelaterede CO2-udledning i 
erhvervsområdet med 10 %, tilknyttet 
Formel M

Bære-
dygtig 
bydel Egedal 

CG 
Jensen 
bl.a.

Byggeri/Bæredyg
tighed, Miljø og 
Klimatilpasning

Bæredygtig bydel - sparer både strøm, 
CO2 og vand

Samlet 
udbud af 
Vej og 
Park Favrskov 

HedeDan
mark Vej og park Spare penge på vej og park

Plan C Forskellige Mange Energi
Energirenovering med fokus på OPI og 
hele værdikæden

Vand i 
Lindevang
sparken

Frederiksbe
rg Niras Klimatilpasning Mindske oversvømmelser

Kildeskovsr
enden Gentofte Grontmij 

Afløb/Klimatilpas
ning Renovere Kildeskovsrenden fra 1930

Energi-
besparelse
sprojekt Halsnæs YIT, OBH Energi Energibesparelse (Kommune)
Varme-
pumper Hedensted Cronborg Miljø

Genbruge varme til opvarmning af rum 
og brugsvand

Permarør
Ikast-
Brande

IBF 
Beton-
varer Klimatilpasning Mindske oversvømmelser

Kalundbor
g Industriel 
Symbiose Kalundborg Flere  

Formindske virksomhedernes 
ressourceforbrug

Isskøjteban
e København

Ingen 
endnu Energi

Ressourcebesparelse - både energi og 
mandskab

Vandprøve
tager København

Sorbisens
e, 
Grontmij/
Carl Bro Vandkvalitet

Udvikling af ny type vandprøvetager 
(Multi-level sampler)

Køge Kyst Køge
Real 
Dania Bæredygtighed Bæredygtig bydel



Bilag til Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb i kommunerne

Navn på 
projekt Kommune Privat Område Formål

Kemikaliefri 
rengøring Lolland

Viima (De 
Forenede 
Dampvaskerier) Miljø

Mindske miljø og arbejdsskabe 
belastningen ved hjælp af 
kemikaliefri rengøring

Min 
Klimaplan Middelfart

Privat 
energirådgiver og 
håndværker Energi Energibesparelse (Private boliger)

Gadebelysnin
g - ESCO Middelfart EnergiMidt Energi

Reducere strømforbruget og bruge 
pengene til at renovere 
gadebelysningen

Egevej Middelfart

Middelfart 
Spildevande, lokale 
have ejere, Niras 
og Haveselskabet

Klima-
tilpasning/
Vand Reducere oversvømmelser 

Børnehuset 
Brobækken Odense Gamle Mursten

Byggeri/M
iljø

Genbruge mursten til gavn for 
miljøet

Underjordisk 
tunnelsystem Odense COWI, Arkil

Klima-
tilpasning

Mindske oversvømmelser, og rense 
vandet

Trafiklys Odense TTS Miljø
Samle driften af traklysene og 
reducere miljøbelastningen

Miljøeffektivt 
byggeri - 40 
boliger til 
unge 
handicapped
e Odense  

Byggeri/M
iljø 

Siden 2005 har Odense Kommunen 
ønsket at bygge med fokus på blandt 
andet energieffektivisering og 
minimering af brugen af uønskede 
kemikalier i byggeriet.

Rabalder 
park Roskilde

COWI (rådgiver) 
m.fl.

Klima-
tilpasning

Mindske oversvømmelser og 
integrere det med en aktivitetspark

Usserød Å

Rudersdal, 
Hørsholm 
Fredensbor
g

Vandforsyninger, 
Niras rågiver

Klima-
tilpasning Mindske oversvømmelse

Oprensning 
af Sorte Sø

Skanderbo
rg COWI

Vand-
kvalitet Rense sø for fosfor

Nye 
computere

SKI (40 
kommuner) Dell A/S Miljø Spare penge og miljø

Fælleskomm
unal 
indkøbsaftale

SKI (66 
kommuner) Duba-B8 Miljø

Samlet indkøbsaftale der både sikre 
billige og miljørigtige møbler til 
kommunerne

Project Zero
Sønderbor
g Mange Energi Energibesparelse (Private boliger)

Rennovations
biler

Sønderbor
g

Banke Accesory 
Drives

Miljø/Ener
gi

Reducere energiforbruget i 
rennovationsbiler

5 haver
Sønderbor
g Grontmij

Klima-
tilpasning Mindske oversvømmelse

Amager 
Landevej Tårnby Grontmij

Klimatilpa
sning 

Mindske oversvømmelser og 
integrere med større trafiksikkerhed

Bioaffald

Vestforbræ
ndingen 
(19 
kommuner) Soulm A/S Affald

Bioaffald omdannes til biogas og 
kompost



Bilag til Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb i kommunerne

Navn på 
projekt Kommune Privat Område Formål

Spildevand Viborg
Grundfos 
Biobooster

Spilde-
vand Rense spildevand

Aarhus Vand Aarhus 
Krüger 
A/S, DHI

Klima-
tilpasning/
Vand-
kvalitet

Øge vandkvaliteten i Brabrand Sø, Aarhus 
Å og Aarhus Havn + hensyntagen til 
klimatilpasning 

Ren by i 
Aarhus Aarhus Forskellige Affald Mindske affald
Nedgravede 
affaldscontai
nere Aarhus ? Affald Bedre affaldshåndtering

Giberen Å Aarhus ?
Spilde-
vand Effektivisere renseanlæg

Renseanlæg Aarhus ?
Spilde-
vand Spare energi 

Genbrugsstat
ionen 
Holmskovvej Aarhus ?

Byggeri/M
iljø

Bruge genbrugsmaterialer til at bygge en 
genbrugsstation

Fjernaflæsnin
g af 
varmemålere Aarhus ? Varme

Spare penge, og give forbrugerne 
mulighed for at se deres forbug mere 
overskueligt

Ny skov Aarhus ?
Vand/Sko
v

Anlægge skov for at sikre rent drikkevand 
- 8 % af Aarhus drikekvand kommer fra 
det område

Klimastilpasni
ng Aarhus ?

Klima-
tilpasning

Reducere oversvømmelser og få renere 
vand



10.1 Status for modernisering af forbrændingssektor



NOTAT 
Dato: 18. marts 2014 

J.nr.:  4.1.6.12-06 

 

 

 
 

 

 

 

Ny model for affaldsforbrænding 

De politiske planer om modernisering af forbrændingssektoren er udskudt til efter 

sommerferien. Det giver os mulighed for at finde en løsning sammen – regeringen og 

den kommunale sektor. Vi har nu muligheden for at sikre en modernisering, der både 

effektiviserer og tager højde for den kommunale virkelighed.  

 

KL og Dansk Affaldsforening anbefaler en model for den fremtidige organisering af 

affaldsforbrænding, hvor virksomheder frit kan vælge mellem forbrændingsanlæg, 

mens kommuner fortsat kan drive forbrændingsanlæg til husholdningsaffaldet. 

 

Model frit erhvervsaffald minimerer risiko for tab og store samfundsmæssige 

omkostninger og sikrer samtidig, at vi: 

 

 Udnytter den forbrændingskapacitet vi har effektivt  

 Tilpasser kapaciteten til de fremtidige behov 

 Omstiller til grøn energiforsyning 

 

Model frit erhvervsaffald giver en ny organisering af sektoren, der modsvarer vilkår og 

rammer i vores nabolande og tager højde for EU's princip om, at udnytte energi fra 

erhvervsaffald er et markedsanliggende, mens der regionalt fortsat er en pligt til at 

sikre kapacitet til ubehandlet kommunalt affald.  

 

Erhvervsaffald konkurrenceudsættes 

Med frit erhvervsaffald sættes halvdelen af affald til forbrænding i konkurrence, og 

virksomhedernes affald til forbrænding vil derfor søge mod de mest effektive anlæg. 

Modellen vil kunne indføres enkelt og uden de store administrative udfordringer, som 

fx udbudskrav til alle kommuner vil medføre.  

 

Borgerne kan fortsat være trygge ved, at affald til forbrænding bliver indsamlet og 

behandlet korrekt, og energien udnyttet som grøn lokal fjernvarme og efter 

kommunens forpligtigelser over for varmeforbrugeren. 

 



NOTAT 
 
Med modellen vil sektoren udvikle sig mod færre, større anlæg og dermed mere 

effektive anlæg. Det viser en rapport, udarbejdet af Ea Energianalyse for Dansk 

Affaldsforening – alene fordi det med den grønne omstilling vil være det økonomisk 

mest effektive for varmeforsyningen.  

 

Affald og energi i grøn omstilling 

Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald, sætter fokus på mere 

genanvendelse og mindre forbrænding. Affaldsforbrænding indgår som en del af den 

strategiske energiplanlægning i kommunen og i kommunens affaldsplan. Begge 

planer skal fremme den grønne omstilling, hvor affald ses som ressourcer, der skal 

udnyttes bedst muligt.  

 

Hvis resultater og mål inden for affald og energi skal nås, kræver det en indsats på 

mange planer – en effektiv forbrændingssektor er en af dem – det giver model frit 

erhvervsaffald.   

 

Enkel regulering, der passer til EU 

Forbrændingsanlæg skal leve op til EU's regulering, ligesom anlæg i andre EU-lande - og 

som i resten af EU skal danske anlæg også kunne udnytte energi fra erhvervsaffald som 

et brændsel, indkøbt til markedspris.  

 

I Danmark har vi en særlig markant forpligtelse til varmeforsyning, der både juridisk og 

økonomisk har stor betydning for sektoren. Forbrændingsanlæg leverer 20% af 

fjernvarmen i Danmark – og deres varme skal altid skal være billigere end en alternativ 

varmeforsyning. 

 

Med de store investeringer på mere end 10 mia. kr. og faste omkostninger, der er bundet 

i de eksisterende forbrændingsanlæg, vil en effektiv udnyttelse af kapaciteten selv med 

lave markedspriser for affaldsbrændsel være billigere end at lukke et anlæg med direkte 

tab af investeringerne.  

 

Den billigste løsning for både varmekunder og husholdninger vil derfor være at supplere 

husholdningsaffaldet med det billigste brændsel. Det gør forbrændingsanlæggene 

allerede i dag med importeret affald og indkøb af biomasse – og med model frit 

erhvervsaffald altså også det konkurrenceudsatte erhvervsaffald.  

 

Sådan sker det i resten af EU, og sådan bør det også fungere i Danmark.  

 

 

 



12.1 Ny struktur for redningsberedskabet



25. marts 2014

UDKAST TIL FORSLAG FRA KL OM EN KOMBINATIONSMODEL FOR REDNINGSBEREDSKABET

Overordnet ramme

I kombinationsmodellen varetager kommunerne ansvaret for basisberedskabet og 
overbygningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen varetager ansvaret for et beredskab til særlig 
assistance. 

Basisberedskabets operative opgaver samt dimensionering af basisberedskabet, 
beredskabsplanlægning og forebyggelse forankres i et antal beredskabskredse. En 
beredskabskreds består af frivillige kommunale samarbejder på minimum 100.000 indbyggere. 
Beredskabskredsen kan være baseret på beredskabslovens § 10, § 13 eller lov om kommuners 
styrelse § 60. 

Beredskabskredsene samarbejder som større enheder indenfor et antal beredskabssamordninger, 
der som større geografiske enheder er tilpasset de lokale forhold. Beredskabssamordningen 
varetager ansvaret for dimensionering af overbygningsberedskabet, koordination af visse 
forebyggende aktiviteter samt drift af vagtcentral.

Beredskabsstyrelsen varetager rådgivning og tilsyn med beredskabskredse og 
beredskabssamordninger. Beredskabsstyrelsen varetager ansvaret for at tilsikre et beredskab til 
særlig assistance, herunder ekspertberedskaberne, international assistance samt assistance til 
Færøerne og Grønland. Basisberedskabet indsættes fra geografiske fordelte stationer og 
nærmeste ledige relevante ressource disponeres til opståede hændelser. Basisberedskabet 
dimensioneres netop tilstrækkeligt til håndtering af normalt forekommende hændelser indenfor 
beredskabskredsen samt til at kunne iværksætte en forsvarlig indsats ved ekstraordinære 
hændelser indtil relevant assistance kan indsættes.

Ved mere omfattende hændelser eller ekstraordinære hændelser skal Indsatsleder-
Redningsberedskab fra beredskabskredsen ved behov tilkalde assistance fra 
overbygningsberedskabet, dvs. nærliggende beredskabskredse eller andre beredskabskredse med 
relevante ressourcer. 

Overbygningsberedskabet er således integreret i basisberedskabet, og dimensioneres for lokale, 
regionale eller nationale risici, herunder at kunne assistere beredskabskredsene ved komplekse, 
langvarige og mandskabskrævende hændelser. Der kan ligeledes trækkes på de særlige 
kapaciteter og kompetencer, der anvendes ved international assistance samt assistance til 
Færøerne og Grønland.

Særligt om værnepligtige. Såfremt værnepligten videreføres, varetager Beredskabsstyrelsen 
ansvaret for grundlæggende uddannelse af værnepligtige, hvorefter de værnepligtiges 
videreuddannelse foregår ved tjeneste i basisberedskabet, overbygningsberedskabet eller 
beredskab til særlig assistance. 

Beredskabskredse samt beredskabssamordninger finansieres af de deltagende kommuner. 
Beredskabsstyrelsen finansieres via finansloven.
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Kommandostruktur og disponering

Basisberedskabet og overbygningsberedskabet disponeres og alarmeres fra et antal vagtcentraler 
– en indenfor hver beredskabssamordning. Vagtcentralerne modtager alarmer fra 1-1-2, 
automatiske brandalarmer og andre anmodninger om assistance fra de kommunale beredskaber. 
Vagtcentralerne opretholder kontakt til disponerede enheder, og sikrer desuden et overblik over 
redningsberedskabets opgaveløsning, og disponerer eventuelle nødvendige supplerende 
ressourcerne på lokalt, samordnet og nationalt plan, og bidrager således til en entydig 
kommandostruktur. Vagtcentralerne kan samlokaliseres med alarmcentralerne indenfor de 
beredskabssamordninger, hvor alarmcentralerne er placeret.

I mere alvorlige og omfattende situationer bidrager vagtcentralerne til, at Beredskabsstyrelsen har 
et fuldstændigt overblik over redningsberedskabets opgaver og ressourcer og dermed kan leve op 
til redningsberedskabets sektoransvar i relation til regeringens krisestyringsorganisation og 
understøtte samarbejdet med andre myndigheder i den nationale operative stab og i de lokale 
beredskabsstabe. Én kommune bemyndiges til at disponere ressourcer på tværs af 
beredskabssamordningerne.

Beredskabsstyrelsen kan indgå aftale med beredskabskredse eller beredskabssamordninger om at 
stille personel til rådighed for et beredskab til særlig assistance, herunder international assistance 
samt assistance på Færøerne og Grønland.

Beredskabskredsens indsatser ledes af beredskabskredsens Indsatsleder-Redningsberedskab , dog 
vil visse indsatser kunne varetages af en teknisk leder. Ved større og komplicerede indsatser kan 
beredskabskredsen tilkalde relevant ledelsesassistance fra nærliggende beredskabskredse eller fra 
en beredskabskreds med særlige kompetencer til støtte på skadested eller i stabe.

Forsvarsministeren, beredskabskredse og beredskabssamordninger (kommunerne) kan kræve at 
ressourcer stilles til rådighed jf. beredskabslovens § 18.

Ledelse 

Kommunalbestyrelserne indenfor hver beredskabskreds skal nedsætte en beredskabskommission, 
der varetager den umiddelbare forvaltning af beredskabskredsens redningsberedskab. 
Formandskabet skal varetages af en borgmester fra én af kommunalbestyrelserne. 

Kommunalbestyrelserne indenfor beredskabssamordningen skal nedsætte en 
Beredskabssamordningskommission (fx formændene for kommissionerne i beredskabskredsen), 
der varetager den umiddelbare forvaltning af overbygningsberedskabets dimensionering og drift 
samt vagtcentralen. Beredskabssamordningskommissionen udpeger en kommune indenfor hver 
beredskabssamordning som ansvarlig for koordination af samordnet dimensionering samt drift af 
vagtcentralen. Formandskabet varetages af borgmesteren i den udpegede kommune.

Herved tilsikres lokalkommunal samt tværkommunal forankring af redningsberedskabets drift og 
udvikling i sammenhæng med de øvrige kommunale områder samt erhvervsudvikling og vækst.
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Beredskabssamordningskommissionerne udpeger én kommune, der bemyndiges til at disponere 
ressourcer på tværs af beredskabssamordningerne, samt udpeger en kommunerepræsentant til 
den nationale operative stab. Beredskabskredsene varetager dimensionering, operativt beredskab, 
forebyggelse, administrative og logistiske opgaver, herunder indkøb, bygninger, økonomi, 
personaleadministration etc. Beredskabskredsene kan endvidere løse relevante opgaver for 
kommuner eller regioner.

Beredskabsplanlægning og dimensionering

Serviceniveauet i beredskabskredsene fastlægges på baggrund af en risikobaseret dimensionering, 
idet nationale standarder skal iagttages, herunder maksimal responstid på 10 minutter i bymæssig 
bebyggelse, 15 min. i spredt bebyggelse og ca. 20 min. i visse landområder. 

Serviceniveauet i beredskabskredsene skal målrettes de lokale risici og dimensioneres netop 
tilstrækkeligt til håndtering af normalt forekommende hændelser samt til at kunne iværksætte en 
forsvarlig indsats ved ekstraordinære hændelser indtil relevant assistance kan indsættes. 
Forebyggelse og beredskabsplanlægning skal indgå i fastlæggelse af serviceniveau. 
Serviceniveauet skal godkendes af kommunalbestyrelserne indenfor beredskabskredsen.

Overbygningsberedskabet og dermed serviceniveauet i beredskabssamordningen fastlægges på 
baggrund af en risikobaseret dimensionering inden for beredskabssamordningen i et større 
geografisk område med inddragelse af de lokale risikobilleder og det nationale risikobillede. 
Overbygningsberedskabet integreres i basisberedskabet således, at relevante specialberedskaber 
placeres tæt på risiciene. Responstid på assistance fra overbygningsberedskabet indenfor 
beredskabssamordningen gradueres efter relevans, dog maksimal 1 time. Ved visse 
specialberedskaber kan accepteres længere responstid.

Beredskabsstyrelsens rådgivende opgaver i forhold til andre statslige myndigheders 
beredskabsplanlægning videreføres. 

Personel

Basisberedskabet bemandes primært med deltidsbrandfolk og frivillige brandværn (i 
Sønderjylland), dog anvendes fuldtidsbrandfolk visse steder med særlige behov afhængig af 
belastning, geografi og risikoprofil. Frivillige kan ligeledes indgå i basisberedskabet.

Overbygningsberedskabet er en integreret del af basisberedskabet.

Kravene til uddannelse af personel fastlægges af beredskabskredsen og beredskabssamordningen 
på baggrund af den lokale og samordnede risikobaserede dimensionering, dog fastlægges 
minimumskrav til uddannelsesniveau af Forsvarsministeren. Beredskabsstyrelsen udarbejder 
retningslinjer herfor samt rådgiver og fører tilsyn med kredsenes uddannelse. Retningslinjerne skal 
danne baggrund for et ensartet minimumsuddannelsesniveau på landsplan, der tilsikrer at 
beredskaberne kan arbejde sammen på tværs på et dels beredskabsfagligt og arbejdsmiljømæssigt 
forsvarligt niveau.

Beredskabsstyrelsen varetager funktionen som uddannelsesinstitution for kommunerne som det 
kendes i dag, samt varetager uddannelserne for deltagelse i beredskab for særlig assistance.
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Forebyggelse

Den forebyggende indsats skal tage udgangspunkt i den nationale forebyggelsesstrategi og lokalt 
udarbejdede risikobaserede dimensionering, og medvirke til en endnu bedre erhvervs- og 
borgerservice, herunder understøttelse af videnopbygning, ensartethed, helhedstænkning. 

De grundlæggende taktiske og tekniske forebyggende opgaver varetages af beredskabskredsene, 
herunder tværfaglige indsatser med fx SSP og kommunale forvaltninger. Herudover er der 
mulighed for samordning og koordinering indenfor og på tværs af beredskabssamordningerne 
mellem beredskabskredsenes faglige miljøer. 

Udrykningsstatistik og brandstedsundersøgelser skal anvendes målrettet til den forebyggende 
indsats i beredskabskredsene. Den forebyggende indsats kan koordineres i 
beredskabssamordningen eller på tværs af beredskabssamordningerne.

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at udarbejde en troværdig og anvendelig landsdækkende 
statistik samt nationale forebyggelseskampagner i samarbejde med beredskabskredse og 
beredskabssamordninger.

Konkurrenceudsættelse

Beredskabskredsene skal sikre en effektiv drift. Dette kan gøres ved fx konkurrenceudsættelse af 
visse typer opgaver.

Beredskabsstyrelsens særlige opgaver

Foruden det opgavesæt, der påhviler en statslig styrelse og som kendes fra andre styrelser, 
påhviler det ligeledes Beredskabsstyrelsen at tilsikre et beredskab til særlig assistance, herunder 
ekspertberedskaber (kemisk, nukleart), international assistance samt assistance til Færøerne og 
Grønland.

Det påhviler ligeledes Beredskabsstyrelsen at drive en national uddannelsesinstitution for 
beredskabspersonel (lederuddannelser og særlige uddannelser), herunder evt. grundlæggende 
uddannelse for værnepligtige.

Det påhviler ligeledes Beredskabsstyrelsen at medvirke til forskning, udvikling, erfaringsopsamling 
på beredskabsområdet. 
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Strukturelle afgrænsninger

Tabel 1 nedenfor indeholder modellens strukturelle afgrænsninger.

Tabel 1. Strukturel afgrænsning
Overordnet strukturel afgrænsning Mulige udfald

Geografisk struktur  Beredskabskredse og Beredskabssamordninger

Overordnet ansvarsdeling  Kommunalt beredskab

Disponering  Fri

Responstid  Standarder fastlagt af udvalget

Overbygningsberedskab/indsatsstyrke  Integreret i basisberedskabet 

Note: Det forudsættes i kommissoriet, at Beredskabsstyrelsen fortsat varetager funktionen som den overordnede regulerende myndighed. Det er derfor som en strukturel 

afgrænsning forudsat, at regulering og tilsyn forankres hos Beredskabsstyrelsen.

Tabel 2 indeholder en nærmere fordeling af opgaverne vedrørende blandt andet dimensionering, 
produktion og indsættelse, uddannelse, forebyggelse, mv., som således forankres i relevante 
organisatoriske enheder i en ny model. 

Det bemærkes, at oplistede opgaver ikke nødvendigvis er fuldt dækkende for alle 
redningsberedskabets opgaver.

Tabel 2. Forankring af beredskabsopgaver
X: Ansvarlig for 0: Kan bidrage Y: Skal bidrage

Opgaver Kommune
Beredskabs

kreds
Beredskabs
samordning BRS

Private 
leverandører

Bemærkninger

Dimensionering

  -Nationale trussels- og 
risikovurderinger

(Det nationale risikobillede)

(Fastlæggelse af 
dimensionerings-
standarder, 
dimensionering af 
overbygningsberedskab, 
mv.)

Y X

Særlig assistance Y X

Samordnet risikovurdering Y X

Primær assistance 
(Overbygningsberedskab) Y X

 Lokal risikovurdering Y X 0

  Basis beredskab Y X X

Forebyggelse

  -Information og 
samarbejde 
(Kampagner, lokalt og 
internationalt 
samarbejde, mv.)

0 X 0 0 0

Myndighedsopgaver
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  -Uddannelseskrav
(Krav til lovpligtige 
uddannelser)

Y Y X

-Beredskabsplanlægning
(Planlægning for fortsat 
drift)

Y X

  -Byggesagsbehandling
(Iht. 
bygningsreglementet og 
beredskabsloven)

Y X 0 0

  -Brandsyn
(Objekter omfattet af 
driftsmæssige forskrifter, 
brandfarlige 
virksomheder og øvrige 
objekter)

X 0

  -Anden beredskabsfaglig 
sagsbehandling 
(Vedr. lejligheder, 
pladsfordelingsplaner, 
mv.)

X

  -Vagtcentral
(Disponering, styring og 
drift)

Y X

Operativt beredskab

  -Basisberedskab
(Dagligt 
hændelsesmønster og 
førsteindsats ved lokale 
risikoobjekter)

X 0

  -Overbygningsberedskab
(Komplekse, langvarige 
og mandskabskrævende 
hændelser og hændelser, 
der kræver 
specialmateriel)

Y X 0 0

-Ekspertberedskab
(Kemisk og nukleart 
beredskab)

0 X

Strategisk indkøb

  -Indkøb af materiel og 
køretøjer
(Køb af beredskabs-
køretøjer, beredskabs-
relateret og personligt 
udstyr, mv.)

X Y Y

  -Indkøb af 
beredskabsrelaterede 
driftsopgaver
(Køb af operativ drift)

X

Daglig drift og 
vedligeholdelse
  -Bygninger, køretøjer og 

materiel
(Daglig drift og 
vedligeholdelse)

X 0

  -Leverandørstyring
(Dag-til-dag 
leverandørstyring)

X N/A

Uddannelse og øvelser

  -Grund- og 
funktionsuddannelse
(Basisuddannelse)

X 0 0

  -Overbygningsuddannelse
(Overbygningsmoduler til X 0 0
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grund- og 
funktionsuddannelse)

  -Hold- og 
indsatslederuddannelse
(Lederuddannelser)

0 X

  -Specialistuddannelser
(Specialistkurser) X X X 0

-Vedligeholdelses-
uddannelse og øvelser
(12 årlige øvelser, lokale 
øvelser mv.)

X Y 0

  -Tværgående øvelser
(Større øvelser på tværs 
af beredskabstyper)

X Y 0

Forskning, udvikling og 
videndeling

-Erfaringsopsamling og 
koordination
(Udvikling af ny 
teknologi, taktik og 
arbejdsmiljø)

X X X

Internationale opgaver

  -Internationalt 
samarbejde
(Beredskabsudvikling, 
deltagelse i internationale 
samarbejder, mv.)

0 0 X 0

-Internationale indsatser
(Indsættelse af personel 
og materiel i 
katastrofesituationer 
uden for Danmark)

Y Y X 0
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