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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Direktør for Miljø og Energi Søren Gais Kjeldsen, Aalborg Kommune 

Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune 

Direktør for By, Land og Kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune 

Direktør Jørgen Jensen, Struer Kommune 

Direktør Torben Gleesborg, Københavns Kommune 

Chef for Natur og Miljø Claus Nickelsen, suppleant for Direktør Erik Je-
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Kontorchef Eske Groes, KL 

Udviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL 

Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, KL 

Vicekontorchef Marie Louise Madsen, KL (punkt 2.1) 

Konsulent Berit Mathiesen, KL (punkt 2.1.) 

Konsulent Niels Philip Jensen 

Praktikant Hjalte Bie, KL  

Direktør Jane Wiis (punkt 2.1.) 

 

Afbud 

Direktør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune 

Kommunaldirektør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune 

Direktør Lene Jensen, Lejre Kommune 

Direktør Trine Holmbjerg, Fredensborg Kommune 

Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune 
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2014-01990 roe 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

Eske orienterede om følgende: 

 Byg og Miljø er i drift. 97 kommuner er med. Middelfart Kommune 

er den sidste kommune for at løsningen er landsdækkende 

 Ny vækstpakke om fødevarer 

 FOT-repræsentantskabsmøde 

 Det videre arbejde i KL med Danmark i Balance. 

Derudover henviste han til, at Teknik- og Miljøudvalget har fået ny for-

mand og næstformand. Formanden er borgmester Jørn Pedersen, Kol-

ding Kommune, og næstformand er borgmester Peter Sørensen, Horsens 

Kommune. I april holdes KL-repræsentantskabsmøde med efterfølgende 

KL-bestyrelsesmøde. Her vil de menige udvalgsmedlemmer til KL´s fag-

udvalg blive valgt.  

Videre oplyste han, at Teknik og Miljøkontorets sager til Miljø- og tek-

nikudvalget i de tilfælde de har med Danmark i balance at gøre, også skal 

behandles på i KL´s udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv. 

 

Anni henviste i forlængelse af drøftelse på sidste Teknikerkontaktmøde 

til, at der nu fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil blive givet 

en indstilling til Digitaliseringsstyrelsen om, at BBR-indberetninger 

kommer med i bølge 4 – dog således, at ministeriet vil anmode om, at 

denne del af bølge 4 først sættes i kraft med en efterfølgende bekendtgø-

relse. 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Planloven og vækst 

SAG-2013-07611 bem 

 

Indstilling 

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

skabe vækst og udvikling i Danmark, drøftes. 

 

Beslutning 

Poul Hvidberg- Hansen fra KTC´s Planfaggruppe gav et oplæg på bag-

grund af vedlagte referatet. 

 

Med udgangspunkt i, at planloven har brug for et servicetjek, fremgik af 

oplægget særligt følgende ønsker: 

 Større investeringssikkerhed for borgere og erhverv i kystnær-

hedszonen. Der ligger mindre byer i denne zone, og de er udfor-

drede 

 Landskabskaraktermetoden kunne tages i anvendelse som in-

strument i det åbne land. Det ville blandt andet kunne lette sager 

om ændringer og udvidelser af landbrug og anden bebyggelse i 

landzone 

  Kommunerne mangler værktøjer til at sige ja og nej i landzone – 

i øjeblikket sker meget ud fra en skønsmæssig beslutning 

 Der mangler redskaber til afvikling i landdistrikterne 

 Detailhandelsbestemmelser er vigtige i planloven. Der er måske 

plads til et par hypermarkeder i Danmark, og her kunne det være 

hensigtsmæssigt at basere sådanne på et samarbejde og fælles be-

slutning mellem flere kommuner.   

 Der bør arbejdes med udviklingsprogrammer for bymidter og 

landsbyer 

 Detailhandelen skulle måske reguleres en smule mere 

 Der mangler i lovgivningen redskaber til at genskabe landskabs-

træk 

 SAFE-registrering er en anakronisme. Skal bevaringsbegrebet 

fastholdes er der brug for en revitalisering af den kommunale op-

gave/redskaber i forhold til bevaringsværdige bygninger. 

 

Udvalget tilkendegav følgende: 
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 I hovedstadsområdet er nogen kommuner begrænsede af finger-

planens grønne kiler, men mon ikke vi skal undlade at udfordre 

lige fingerplanen i hovedstadsområdet? 

 Måske skal der være mere fokus på virkemidler i forhold til øget 

bytæthed i forstæderne? 

 Der er intet i planloven, der hjælper med planlagt nedrivning  

 Planloven er statisk, og mangler tilbagerulningsmekanismer 

 Det handler meget om vores samfundsmodel. Ligger arbejdsplad-

sen i byen og hvordan transporter vi os rundt? 

 Planloven har ingen bud på, hvordan man håndterer vækst i byer 

– man havde oprindeligt en tro på, at byudvikling skulle ske i 

landzoner  

 Man kan ikke styre byudvikling på private grunde udover det, der 

ligger i lokalplaninstrumentet. Der blev dog nævnt et eksempel 

fra Vejle Kommune, hvor man har kontaktet de private ejere for 

at få fælles fodslag i byudviklingen  

 Man kommer tit til at fokusere på, at planlovens problem skyldes 

andre lovkomplekser. Vi har en opgave i at holde diskussionen 

fokuseret på planloven – dog under iagttagelse af, at planloven 

ikke kan ses isoleret – der er krydsreference til andre lovkom-

plekser 

 Man kan lægge op til i højere grad at arbejde med rammelokal-

planer – godt eksempel: Musicon i Roskilde  

 Digitale lokalplaner – det kan måske være et redskab til at få 

skabt en mere standardiseret måde at lave lokalplaner med fokus 

på enkelte vigtige dele – fx adgangsforhold og materialer. Bygge-

retsgivende lokalplaner kan ses som en stående byggetilladelse . 

 Lokalplanredskabet er det vigtigste – så vi kan styre de private 

udviklere  

 Der bør i planloven åbnes op for, at der efter høring kan vedta-

ges tillæg til lokalplaner via en kortere proces end i dag. 

 Hvordan skal et KL-oplæg være - Er det land eller er det byerne, 

der skal agere vækstmotor 

 Blandt andet Københavns Kommune tilkendegav, at et oplæg 

skal laves som et samlet hele – vi er hinandens forudsætninger. 

 Der hvor der er lokalplaner, er der en vis sikkerhed for erhvervs-

liv mv for rammerne for udbygningsplaner mv.  

 Der er ingen instrumenter i planloven for at bevare bygningsvær-

dier. Skal der være det? 

 Ved ophævelse af gamle lokalplaner kan der være forbundet er-

statninger 

 Nogle kommuner er lidt for forsigtige og laver for en sikkerheds 

skyld en lokalplan 
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Jane Wiis fandt, at kommunerne skal undgå en fragmenteret debat med 

mange budskaber. Vi bør bestræbe os på, at samle kommunerne om at 

være enige om ønsker til en planlovsændring. Poul Hvidbjerg-Hansen 

appellerede til at finde en one liner, der kunne udtrykke hvad værdien er 

i det, kommunerne vil med en ny planlov.  

 

Der var forskellige bud på, hvordan der arbejdes videre. Anbefalingen 

blev, at der med udgangspunkt i eksempler og forskellige målgrupper kan 

laves politiske oplæg, der samlet set bliver et udspil fra kommunerne 

 

Et tilgang til det videre arbejde kunne være at identificere nogle mål-

grupper og så samle eksempler – med udgangspunkt i: 

• Kystnærhedszone 

• Landsbyer 

• Landskabsmetode 

• Byfortætning i byen og udnyttelse af industriarealer 

• Bevaringsværdige bygningsværdier 

 

En anden tilgang kunne være at illustrere, hvordan man mere generelt 

kan bruge planinstrumentet i en vækstdagsorden. Altså ikke kun en 

dagsorden, hvor man vil sikre, at en række ting ikke sker, men også en 

dagsorden, der fremmer udvikling og vækst. Eksemplerne hertil kan både 

være forslag til ændringer i planloven og forslag til ændringer i den måde, 

som kommunerne arbejder med planloven på – måske især arbejder med 

lokalplaner på. 

 

Der var enighed om, at der bør arbejdes relativt hurtigt. 

 

 

  

2.2. Strategi for arbejdet i Faggruppen for digital Forvaltning  

SAG-2014-01990 Mvdl 

 

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 
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Beslutning 

Michel van der Linden, formand for KTC´s faggruppe for digital for-

valtning gav et oplæg på baggrund af et oplæg, der er vedlagt referatet.  

 

Der var tilslutning til den fremlagte strategi, og der blev peget på, at digi-

tal ledelse er utrolig vigtig.  

 

KTC´s faggruppe for digital forvaltning har netop fået en henvendelse 

om mulig deltagelse i et EU-projekt om datamodeller for vejområdet.  

 

Der blev henvist til, at man skal være opmærksom på at få et tættere 

samarbejde med KITA. 

 

Det blev nævnt, at det kommunale digitaliseringsudvalg, der blev opret-

tet efter drøftelser i Teknikerkontaktudvalget, måske ikke er så relevant 

mere. Der er kommet så meget afklaring i forhold til arbejdet med de 

forskellige digitaliseringsplaner, at det synes rigtigt nu at fokusere på og 

styrke indsatsen i KTC’s faggruppe for digital forvaltning.  

 

Det blev videre nævnt, at der fortsat er brug for stærke faglige profiler, 

der evner at bruge sin faglige viden ind i det it-faglige. 

 

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser 

SAG-2014-01990 Roe 

 

Indstilling 

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

juni 2014. 

 

Beslutning 

Det blev foreslået, at der laves en sag eller gives en mundtlig orientering 

om økonomiaftalen. 

 

Afhængig af den kommende måneds udvikling kunne næste mødes 2 te-

madrøftelser omhandle hhv. Regeringens vækstpakke og/eller Bedskabs-

området. 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Evalueringsrapport om vandsektorloven – kommunal position 

SAG-2013-03710 npj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter muligheder for fælles position med 

DANVA og FVD (de private vandværker). 

 

Beslutning 

Følgende blev anbefalet som kommunale positioner i det videre arbejde: 

 Forsyningssekretariatet skal have en anden form  

 Hvile i sig selv princippet skal ikke fjernes – eller sagt på en an-

den måde: Der må arbejdes imod, at der gives adgang for kom-

mercielle selskaber 

 En ny strukturering kan give god mening for bykommuner – og 

der er ingen tvivl om, at der i nogle tilfælde kan findes gevinster 

 Det handler ikke om vand alene. Man skal huske på de logistiske 

fordele der er ved at styre, at der fx lægges varmeforsyning sam-

tidig med, at man lægger spildevansrør ned. 

 Jyske og fynske kommuner synes ikke, at der er brug for, at spil-

devandsselskaberne blive så store, at de går over kommunegræn-

ser  

 Drikkevand og spildevand er så vitale dele af vores samfund, som 

det ikke er klogt - blot ud fra økonomiske termer - at privatisere 

 Det er fokusforvrængning, når vi taler om de relativt få mio., der 

kan spares – i forhold til, at opnå forsyningssikkerhed 

 Vi skal sætte fokus på, at økonomien isoleret set ikke tager højde 

for hele natur- og vandbalancen og andre eksternaliteter 

 Vandselskaberne bør får et større finansieringsansvar for vandløb 

(drikkevands- og naturkvalitet) og klimatilpasning mv. Fx skal 

selskaberne ved klimatilpasning kunne betale alle omkostningerne 

 Ansvaret i forhold til myndighedsbehandling skal ikke flyttes eller 

påvirkes af forslaget om større finansieringsansvar for selskaber-

ne. 

 

Der blev henvist til, den model, der gælder i Hofor-området. Kommu-

nen ejer egne rør – det er drift og vedligeholdelse af anlæggene, der er 

lavet selskab om. Vestegnskommunerne har tilkendegivet, at de ikke har 
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kræfter til at håndtere Forsyningssekretariatet. I Hofor arbejder der ca. 3 

fuldtidsbeskæftigede med at håndtere dialogen med Forsyningssekretaria-

tet. 

 

I det videre arbejde kan der med fordel ses på en ”Både og  – model”, 

hvor der gives mulighed for større selskabskonstellationer og større fi-

nansieringsansvar, dog uden at myndighedsarbejdets placering i kommu-

nen påvirkes. 

 

I forhold til samarbejde med DANVA og FVD synes det umiddelbart 

svært at kunne opnå fodslag om alle positioner. DANVA synes at ville 

benytte chancen til at få større råderum og beslutningskraft end tilfældet 

er i dag. 

 

Der blev henvist til et forslag til positionspapir, der var fremsendt fra 

Flemming Lehbert til KTC´s bestyrelse. Det blev henvist til en skriftlig 

procedure.  
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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 

 

Indstilling 

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

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

struktur. 

 

Beslutning 

Det blev supplerende oplyst, at KL i samarbejde med KTC har aftalt 
med Miljøministeriets jurateam, at de besøger Esbjerg (industri og plan) 
og Stevns (vand og natur) ultimo maj – for at få indblik i virkelighedens 
udfordringer. De to kommuner er gået i gang med planlægningen. 

Der blev fra udvalget udtrykt anerkendelse af initiativet, men samtidig 

udtrykt usikkerhed i forhold til, om det oprindelige initiativ fra Miljømi-

nisteriet ville resultere i noget konkret.  
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5. Regelforenkling qua økonomiaftale 2013  

5.1 Regelforenkling qua økonomiaftale 2013  

SAG-2013-03599 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at det drøftes, hvordan regelforenklingspotentialet kan 

implementeres – også fsva. omklassifikation af vandløb. 

 

Beslutning 

Der blev henvist til, at omklassifikation af vandløb til private vandløb i 

nogle tilfælde kan være en fordel i forhold til randzonekravet i det nye s 

et-up. Dog blev det pointeret, at randzoner er knyttet til alle § 3-vandløb, 

vandløb, der udløser 2-meter bræmmekravet samt vandløb, der er nævnt 

i Vandplanen. 

.  
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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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke fokuspunkter kommunerne skal 

have for at sikre  

• en udbytterig vandrådsproces  

• et godt forslag til indsatsprogram. 

 

Beslutning 

Punktet blev ikke realitetsbehandlet grundet tidsnød. Det blev dog poin-

teret, at vejledningen med de kommunale virkemidler mv. er sendt til alle 

sekretariatskommuner for mindre end en uge siden. 
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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 

 

Indstilling 

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

dukter, projekter og serviceydelser indkøbt og/eller implementeret i 

kommunerne.  

 

Beslutning 

Der blev givet tilsagn om, at kommunale eksempler sendes til sekretaria-

tet. 
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

10.1. Lov om modernisering af forbrændingssektor udskudt 

SAG-2013-01843 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.    

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

10.2. Kommunale solcelleanlæg 

SAG-2013-00150 - brh 

 

Indstilling 

Sagen foreligges til orientering.  

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev supplerende oplyst, at 

KL har sendt breve til to ministre, hvor det forhold, at kommunale sol-

celler behandles dårligere end regionale og statslige solceller kritiseres, og 

der anmodes om en anden ordning. 

 

10.3. Retssager om vejbidrag og tilknyttede suspensionserklæring 

SAG-2012-01504 nis 

 

Indstilling 

Det indstilles at sagen tages til efterretning 

 

Beslutning 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

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

SAG-2013-05868 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

12.1. Ny struktur for redningsberedskabet 

SAG-2013-06628 ach/ssl 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.  

 

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev supplerende oplyst, at 

rapporten om det fremtidige redningsberedskab forventes færdig i april. 

 

  

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

SAG-2013-02586 HNB/ACH 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 

 

13.1. Projekt Grøn nedrivning 

SAG-2013-01829 ach, nis, nsv 

 

Indstilling 

Det indstilles at projektets resultater og anbefalinger tages til efterret-

ning. 

 

Beslutning 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  

 

 

14.1. Opfølgning på aftale om befordring 

SAG-2013-04343 bem/poe 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

14.2. Forsinkelser i Grunddataprogrammet 

SAG-2013-02323 Her skrives ansvarliges initialer 

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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15. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

15.1. Status på arbejdsgruppe om kommunale rammer for vækst 

SAG-2013-07115 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

15.2. Politisk Forum 2014 

SAG-2013-04086 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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16. Eventuelt  

 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 11-04-2014 

 SIDE  |  25 

17. Lukkede sager  

 

 

 

 


