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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2014-01990 Roe 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget den 13. juni 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Sagsfremstilling 

./. Referatet fra Teknikerkontaktudvalget den 13. juni 2014 er vedhæftet 

som bilag. 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. 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 mødet, den 10. ok-

tober 2014. 

Desuden indstilles, at der gives supplerende input til listen over tema-

drøftelserne for decembermødet. 

 

Sagsfremstilling 

Bruttolisten for de resterende møder i 2014 ses nedenfor. 

 

Fredag den 10. oktober 2014 

− Klimatilpasningsplaner efter 2014 

− Kommunale ønsker til en ny digital strategi og nye fælleskommunale initi-

ativer 

 

Torsdag den 11. december 2014 

− Ændring af beredskabet 

 

 

2.2. Modernisering af lokalplanredskabet 

SAG-2014-03744 bem 

 

Baggrund 

Som følge af Økonomiaftale 2015 nedsættes et udvalg, der skal kigge på 

barriererne i den fysiske planlægning. I nedenstående lægges op til en 

drøftelse af ét af elementerne i udvalgsarbejdet, nemlig den del der ved-

rører kommunale ønsker til ændring af lokalplanredskabet.  

 

Indstilling 

Der lægges op til en drøftelse af følgende sigtepunkter for sekretariatets 

videre arbejde med at modernisere lokalplanredskabet: 
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• At der tilvejebringes de nødvendige lovændringer og andre tiltag, 

der kan forebygge, at kommunerne presses til at lave unødigt mange lo-

kalplaner,  

• At der sigtes på en reduktion af de formelle proces- og procedure-

krav i lokalplanlægningen, hvor disse krav ikke danner mening i en lokal-

politisk sammenhæng,  

• At der tilvejebringes nye og mere smidige planlægningsredskaber i 

form af fx tillægslokalplaner samt lokalplaner for midlertidig anvendelse,  

• At også en revision af snitfladerne mellem byggelovgivningen og lo-

kalplanlægningen kan indgå som et element, der kan give mere smidighed 

i lokalplanlægningen,  

• At der, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan udvikles et differenti-

eret regelgrundlag for lokalplanerne i hhv. byerne og det åbne land, og 

• At man fremover kan sondre mellem lokalplanens indhold og dens 

funktion som juridisk regulerende, idet disse to meget forskellige formål 

fremover kan tilgodeses via to forskellige dokumenter. 

 

 

Sagsfremstilling 

Manchetten er udarbejdet i samarbejde med KTC´s planfaggruppe. 

Ved temadrøftelsen vil Peter Haugan Vergo, planchef i Vordingborg 

kommune samt Sara Aasted Paarup, Planchef i Frederiksberg kommune 

indlede. 

 

Lokalplaner er både kommunens mulighed for, at sikre en bestemt ud-

vikling eller et fysisk udtryk i byer og i det åbne land, samtidig med at det 

er de berørte borgeres mulighed for, at øve indflydelse på samme.  

 

Udgangspunktet for sekretariatets arbejde er derfor, at lokalplanredska-

bet bevares, men at der skal ske en modernisering af redskabet, så det i 

højere grad understøtter de aktuelle, kommunale behov i den fysiske 

planlægning.  

 

Præcisering af lokalplanpligten  

Projekter der medfører væsentlige forandringer i det fysiske miljø, kræ-

ver som udgangspunkt en lokalplan.  

 

Flere kommuner oplever dog, at de presses til at lave lokalplaner i for-

bindelse med konkrete projekter, der kun har meget begrænset betydning 

for det fysiske miljø.  

 

Årsagen hertil ligger blandt i den eksisterende domspraksis i Natur- og 

Miljøklagenævnet. Samtidig kan det være forbundet med erstatningsan-
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svar for kommunen, hvis et byggeri må standses som følge af en mang-

lende lokalplan. 

 

Der bør derfor gennem konkrete tiltag eller lovændringer sikres, at lo-

kalplanredskabet kun anvendes, hvor de konkrete fysiske forandringer 

berettiger hertil. 

 

Reduktion af generelle proces- og procedure krav 

Planloven stiller en række ufravigelige procedurekrav i forbindelse med 

udformning og vedtagelse af lokalplaner. Desuden er der i lokalplanlæg-

ningen givet udstrakt klagemulighed til enkeltpersoner som, hvis de ud-

nyttes fuldt ud, kan forhale projekter der ellers nyder bred opbakning i 

befolkningen.  

 

Det er i høj grad disse forhold, der bidrager til, at lokalplanlægningen i 

mindre projekter opleves som en langtrukken og omstændelig affære. I 

større og mere omfattende projekter, kan procedurekravene være fuldt 

berettigede.  

 

Procedurekravene i planloven indebærer, som det er i dag, et tidsforbrug 

på minimum 5 måneder, svarende til ca. 150 dage. Procedurekravene ud-

gøres af politisk behandling af lokalplananmodning, offentlig høring, po-

litisk vedtagelse samt klagefrist.  

 

Derudover kommer tiden, der anvendes af forvaltningen på at udforme 

selve planen, dialog med projektejer, tilretning mv. Ofte tager det alt i alt 

9-12 måneder at lave en lokalplan for et område eller et projekt.  

 

En større fleksibilitet i procedurekravene kunne kombineres med nye 

muligheder for at tilrettelægge lokale inddragelsesprocesser, der i højere 

grad matcher den enkelte sag og den konkrete kontekst som lokalplan-

lægningen foregår i. 

 

Herigennem gives også mulighed for at forebygge de gentagne hørings-

processer om samme projekt, som ofte udspiller sig i større projekter og 

som undergraver troværdigheden i kommunens planlægning. 

 

Nye og mere smidige lokalplanredskaber 

Flere kommuner har et ønske om at kunne lave tillægslokalplaner til ek-

sisterende lokalplaner. Det er i dag en udfordring, at få lokalplanerne til 

at ”følge med” de konkrete udviklingsmuligheder, der opstår over tid, 

også selvom der kan være tale om meget begrænsede ændringer i det fy-

siske udtryk og anvendelsen i et givent område.  
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Vedtagelse af en ny lokalplan er tidskrævende, og ofte vil potentielle in-

vestorer eller købere være forsvundet, når først lokalplanen er færdig.  

Fremfor at udarbejde en helt ny lokalplan, vil det derfor være relevant at 

kunne udarbejde en tillægslokalplan til den eksisterende lokalplan, efter 

nærmere definerede rammer.  

 

Tillægslokalplanerne kunne være omfattet af færre proceskrav, samtidig 

med at der laves en afgrænsning af, hvad en tillægslokalplan kan ændre 

ift. den eksisterende lokalplan, således at borgernes retssikkerhed beva-

res. 

 

Ligeledes kunne man give nye muligheder for planlægning for midlertid i-

ge anvendelser. Det vil være relevant i situationer, hvor en mindre æn-

dring i anvendelsen af et område kunne tillades for en begrænset periode, 

eksempelvis i forbindelse med turistsæsonen eller andre afgrænsede be-

givenheder.  

 

Planlægning for midlertidig anvendelse er samtidig en hensigtsmæssig 

måde at afprøve, hvorvidt en mere permanet ændring af fx lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser kunne gennemføres.  

 

Tillægslokalplaner og planlægning for midlertidig anvendelse skal gøre 

det muligt for kommunerne at agere hurtigere i situationer, hvor der op-

står konkrete muligheder, men hvor den omstændelige proces med at 

udarbejde en ny lokalplan, i sig selv bliver en barriere for realisering af 

projektet.   

 

Mere smidighed gennem revision af snitfladerne mellem bygge-

sagsbehandlingen og lokalplanlægningen 

Kommunerne anvender ofte en rammelokalplan som et godt værktøj til 

at skabe et plangrundlag, der udstikker klar retning for den ønskede by-

udvikling og giver et grundlag for dialog med investorer mv.  

 

Svagheden ved rammelokalplanen er, at den efterfølgende kræver udar-

bejdelse af lokalplaner, dvs. nogle ganske lange forløb fra et konkret pro-

jekt bringes på banen, til der er et plangrundlag for at indlede byggesa-

gen.  

 

En mulighed som flere kommunerne har peget på er, at der gives mulig-

hed for at kombinere rammelokalplaner med en nytænkning af byggeti l-

ladelsen, eksempelvis i højere grad gøre byggetilladelsen til en byplanti l-
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ladelse (som landzonetilladelse) og knytte et krav om fx 4 ugers høring 

hertil.  

 

En model kunne således være et revideret lovgrundlag, der giver ramme-

lokalplanen mulighed for at være byggeretsgivende, forudsat at den 

kombineres med en udvidet byggetilladelse eller ”byplantilladelse”.  

 

Mulighed for et differentieret lokalplanredskab 

Flere kommuner har peget på, at det bør overvejes om lokalplanredska-

bet kan differentieres alt efter hvor i landet det anvendes.  

 

Det handler blandt andet om, at der i områder med megen vækst kan væ-

re behov for en type af lokalplanregulering, mens der i områder med be-

grænset vækst, kan være behov for en anden type lokalplanregulering.   

 

Det foreslås derfor, at sekretariatet arbejder for sådanne differentierede 

løsninger, på områder hvor dette styrker den samlede udvikling af hele 

landet.  

 

Mulighed for at sondre mellem indhold og jura 

Det er et stort problem, at den samme lokalplan på den ene side skal væ-

re til at forstå for borgerne, for det er jo i dag lokalplanen, der sendes ud 

til debat. Den skal på den anden side også være grundlag for juridisk re-

gulering af arealanvendelsen i området. 

 

Det er nærliggende at adskille disse to formål. Det kan ske ved at kom-

munen sender en tekst, der er til at forstå for borgerne, ud til debat, og 

som redegør for planens formål og indhold. Kommunen udarbejder så et 

andet dokument, der udgør den juridiske regulering. Dette dokument 

kan man selvsagt som borger kunne finde og trække på kommunens 

hjemmeside, hvis man er særligt interesseret. 

 

En sådan model, der sondrer mellem jura og indhold, har staten selv 

valgt, i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vandplaner. Her beskri-

ves alt det juridisk regulerende i bekendtgørelser, mens staten samtidig 

udarbejder vandplaner, der er til forstå, hvor planens formål og indhold 

beskrives uden unødig brug af juridisk sprogbrug. 

 

 

2.3. Redningsberedskabet fortsat på kommunale hænder men i færre 
enheder  

SAG-2013-06628 ach 
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Baggrund 

Der indgår en tekst om redningsberedskabet i den økonomiske aftale for 

2015 (ØA15), der er en direkte konsekvens af redningsberedskabets 

strukturudvalg, der forventes at afslutte sit arbejde med udgangen af au-

gust måned.. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter effektiviseringer og den fremtidige or-

ganisering af beredskabet, herunder processen med at skabe de nye og 

større, robuste kommunale enheder, samt vigtigheden af at få alle kom-

muner med i processen.  

 

 

Sagsfremstilling 

Sagsfremstillingen har ikke været drøftet med KTC forud for Tekniker-

kontaktudvalget, den 22. august 2014. Eske Groes vil indlede temadrøf-

telsen. 

 

Sagen er drøftet på TMU møde 13. august 2014 med samme indstilling. 

Det fremgår af økonomiaftalen, at de nuværende 87 kommunale enheder 

skal samles til maximalt 20 større og mere bæredygtige tværkommunale 

enheder senest 1. januar 2016.  

 

I ØA15 er besparelsen på beredskabet delt op i to poster. Den ene post 

er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio. kr. stigende til 

75 mio. kr. for kommunerne under ét. Den anden post er på 100 mio. 

kr., og denne post tilhører moderniseringspuljen. Det betyder, at penge-

ne bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten.  

 

Når kommunerne har fundet sammen i nye og større enheder gennemfø-

res en risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder. På bag-

grund af den kan man politisk tage nærmere stilling til, hvordan prove-

nuet kan realiseres. Først når der ligger en sådan dimensionering, kan 

man sige mere præcist, hvad konsekvenserne helt konkret bliver. 

 

Strukturudvalget har i sit arbejde belyst mulige effektiviseringer af bered-

skabet på baggrund af de analyser, som Deloitte har lavet,  og som blev 

offentliggjort i 2012. Den ene del er effektiviseringer funderet i den nye 

struktur. Den anden del er effektiviseringer, der har baggrund i 16 effek-

tiviseringsforslag, som Deloitte er kommet med.  

 

Det fremgår af ØA15, at de nye og større, kommunale enheder betyder, 

at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere 
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specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages i staten. Der skal 

derfor nu optages drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om, hvi l-

ke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med 

tilhørende økonomisk kompensation. Der vil samtidig være en drøftelse 

af hvilke ændringer af reguleringen der er behov for. 

 

Det fremgår af ØA15, at staten vil gennemføre effektiviseringer i det 

statslige beredskab, der fra 2017 omfatter 125 mio. kr. Det er vigtigt at 

slå fast, at dette ikke er en post, der er forhandlet eller aftalt med KL. 

Det er en oplysning, som regeringen har fremlagt i forhandlingerne. 

 

KL og KKR vil fremadrettet følge processerne med at skabe de nye og 

større, kommunale enheder for beredskabet tæt, og herunder støtte be-

stræbelser på at få alle kommuner med fra start. I KKR-sammenhæng vil 

spørgsmålet blive drøftet videre: 

 På mødet mellem KL’s og KKR’s formænd og næstformænd den 

1. september 

 KKR Syddanmark den 8. september 

 KKR Sjælland den 9. september 

 KKR Hovedstaden den 12. september 

 KKR Nordjylland den 12. september 

 KKR Midtjylland den 12. september. 

 

Arbejdsdeling og snitflader mellem kommunerne og de nye enheder skal 

afklares.  

 

 Hvordan fordeles opgaver og ansvar mellem de nye tværkommu-

nale enheder og, kommunernes forvaltninger?  

 Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination på 

tværs af ansvarsområder? 

 Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering 

i alle dele af kommunens forvaltninger? 

 

Der er på disse områder mulighed for variation, så man indenfor hvert 

samarbejde kan finde den arbejdsdeling, som man finder mest hensigts-

mæssig.  

 

 

2.4. Hvordan kan mobilitet og infrastruktur understøtte et Danmark i 
balance 

SAG-2014-03692 nis 

 

Baggrund 
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KL vil som en del af bestyrelsens strategiprojekt Danmark i balance sæt-

te fokus på mobilitet og infrastruktur.  

 

Et Danmark i balance kræver tilpasning. Nogle områder af landet vil op-

leve at skulle tilpasse sig til færre aktiviteter eller omstille sig til nye funk-

tioner. Andre skal udbygges. Samlet er det vigtigt, at borgere og varer 

kan komme rundt. Lokalt, regionalt og internationalt. Hurtigt og billigt. 

Vi skal derfor gentænke mobilitet og infrastruktur for at sætte hele 

Danmark i gang og binde landet sammen.  

 

Spørgsmålet er, hvad kommunerne kan gøre?  

 

Indstilling 

Udvalget bedes give synspunkter i forhold til, hvordan infrastrukturinve-

steringer bedst kan understøtte udviklingen i Danmark?  

1. Politik: Hvad kan kommunerne gøre selv? Hvor ligger fokus – på 

løsninger af nuværende projekter eller i nye visioner? 

2. Planlægning: Hvordan kan kommunerne understøtte større mobili-

tet? 

3. Anlæg/teknik: Skal vi investere i nye store projekter eller flere små? 

4. Priser: Kan vi sænke prisen på den enkelte rejse? 

 

Sagsfremstilling 

Der er mange forskellige måder at se mobilitet og infrastruktur på. Her 

er nogle temaer, der kan inddrages i debatten. 

 

Placemaking 

Hvor skal vi hen? En vigtig del af debatten om infrastruktur og mobilitet 

er, hvor vi skal fra, og hvor vi skal hen. Skal vi fra bopæl til arbejde? Skal 

vi fra landet til byen? Skal vi fra byen og ud i naturen? Skal vi fra storby 

til storby?  

 

Væksten i transporten har ikke primært ligget på transport fra hjem til 

arbejde. Den har primært ligget på transport i fritiden. 

 

Et spørgsmål er, om det vi søger kan skabes tættere på – så vi ikke skal 

transportere os så meget. Kan vi arbejde hjemmefra, kan vi lave lokalt 

cafeliv, kan vi skabe biodiversitet i byen? Kort sagt kan vi se på destina-

tionerne og udvikle dem lokalt, og dermed ændre på hvorfor vi rejser? 

 

 

Hvem har hvilke behov 
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Vi skal fra A til B. For at arbejde, for salg af varer, for fornøjelse. Beho-

vene er forskellige og individuelle. Vindmøller kræver store lige veje . 

Gylletransport kræver stærke landeveje. Ungdomsuddannelser kræver 

kollektiv trafik. Arbejde i storbyen kræver fleksibel individuel transport.  

 

Nye strategier kræver nye investeringer 

Flere kommuner identificerer sig som bosætningskommuner, dvs. som 

opland til vækstcentre, hvilket betyder at behovet for pendling stiger. 

Køerne ind til de større byer er således en daglig barriere for mange 

mennesker. Det giver en masse spildtid, der har konsekvenser for pro-

duktiviteten. Derfor peger produktivitetskommissionen også på infra-

strukturen som en barriere for udvikling.  

 

Spørgsmålet er, hvad der er løsningen? Motorvejene udbygges, der 

kommer nye og de eksisterende udvides med flere spor. Metroer og let-

baner udvikles og udvides, supercykelstier skyder frem. Men er det ikke 

bare et plaster på såret – løser det problemerne?  

 

Billigere transport 

Det er dyrt at komme til Bornholm. Og til Samsø. Eller på tværs af 

Danmark. Kort sagt er priserne på transport til øerne høje, og det er ofte 

billigere at flyve til København fra Jylland end at tage toget. Hvis mobili-

teten skal øges, skal priserne ned og hastigheden op! Skal der sættes fo-

kus på priserne i DK? 

  

Mobilitet – Sammenhæng i infrastrukturen 

Der er et øget fokus på mobilitet. Sammenhængen mellem forskellige 

transportformer skal målrettes brugerne, så det er nemt at komme om-

kring og benytte forskellige transportformer. Hvis der alle steder er ad-

gang til en bycykel, bus, metro, hurtigtog eller delebil vil mobiliteten st i-

ge og behovet for individuel transport i egen bil falde.  

 

I USA regnes afstande i tid – ikke i kilometer. Timemodellen er et ek-

sempel på dette. Man har imidlertid ikke fokuseret på hurtigste løsning. I 

østen laves hurtigbaner på magnetbaner – der er meget under udvikling. 

 

Mere byliv – udvikling af byernes rum kan afvikle trafik 

Koncentrationen af aktiviteter i byerne generes ofte af meget biltrafik. 

Eller omvendt – så er byens funktioner en barriere for trafikafviklingen. 

Det øger ikke byernes attraktion, at man kan køre overalt, og mange bi l-

lister er godt trætte af at det tager lang tid at komme rundt og igennem 

byen. Der bør derfor være et øget fokus på parkering udenfor byen, eller 
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i smarte løsninger, hvor der elektronisk vises, hvor der er p-plads. Det vil 

også løse meget af søgekørslen for at finde et sted at holde.. . 

 

Cykling vinder frem  

Interessen for cykling stiger i dele af landet, og flere og flere bruger cyk-

len som transportmiddel over længere afstande og til motion. I takt med 

udviklingen af elcyklen bliver den distance, som man kan cykle, også 

øget. Mobiliteten i både by og landområder skal revurderes, og der skal 

indtænkes nye traceer til hurtige cykler – såkaldte supercykelstier. 

 

Fremme af alternativer, der forurener mindre 

Nye transportformer bliver udviklet. De gængse former gøres grønne – 

el- og brintbiler udvikles i stigende hast og understøtter behovet for in-

dividuel transport. Nogle steder udvikles højhastighedsbaner, der kører 

på magnetisme og solceller, så miljøbelastningen er minimal og hastighe-

den øget. 

 

Sundhed – bevægelsesfremmende transport 

Den øgede interesse for sundhed og fitness kan understøttes gennem 

valg af transportformer. Kommunerne har ansvaret for folkesundheden, 

og den indsats kan understøttes af et løft gennem øget brug af aktive 

transportformer som cykler og gang. 

  

Højere standard – genopbygning af infrastrukturen 

Den danske infrastruktur er nedslidt. Tusindvis af huller i vejene taler 

deres eget sprog. Broer, veje og stier er udbygget i 60’erne og 70’erne og 

har nået en alder, hvor der skal gøres meget for at kunne opretholde en 

minimumsstandard. Vedligeholdelsen er lavt prioriteret i kommunerne, 

og derfor kommer vi til at se store investeringer de kommende år.  

 

Dette er ikke kun et dansk fænomen – I USA har regeringen iværksat 

”Rebuild America” for at skabe jobs og en forbedret infrastruktur og i 

England har regeringen lavet en ”PUTcase” pulje til støtte for kommu-

nerne, så de kan få fyldt nogle af hullerne. Skal vi gå efter en ”Genbyg 

Danmark” strategi fra regeringen, der kan skabe vækst og arbejdspladser?   

 

Tilpasning – skal vi gentænke vejene på landet? 

Mange mindre veje på landet er hårdt trængt, da de er etableret på et for 

dårligt grundlag. Mange er kun et tyndt lag asfalt ovenpå nogle gamle 

grusveje. Vejene udfordres af tunge landbrugsmaskiner, der skal køre 

længere grundet landbrugets strukturudvikling. Spørgsmålet, er om disse 

veje skal være kommunale, eller om de i højere grad overdrages til og 

vedligeholdes af stedlige ejerlaug? 
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Invester så det sker 

Hvor er de vigtigste, kommunale indsatsområder de kommende år. Er 

det: 

• Som udvikler af mere bæredygtige byer med mindre transportbehov 

og space-maker? 

• Som politisk aktør, som arbejder aktivt for at påvirke regeringen til at 

gøre rejser billigere og lettere? 

• Som ledere på klassiske infrastrukturprojekter? 

• Som den part, der for alvor kan fremme indfasningen af nye trans-

portteknologier? 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Kommunernes beføjelser på energiområdet 

SAG-2012-01944 - brh 

 

Baggrund 

KL har siden 2008 været i tæt dialog med Energistyrelsen om fremtidens 

energiplanlægning og kommuneres rolle på energiområdet. Som et led i 

dialogen udarbejdede sekretariatet i samarbejde med nogle kommuner og 

Energistyrelsen sidste år et oplæg til ændring af kommunernes opgaver 

og beføjelser på energiområdet. Til sekretariatets videre samarbejde med 

Energistyrelsen kommer KL med et forslag til prioritering af forslagene i 

oplægget. 

 

Indstilling 

Sekretariatet har indstillet til KL’s teknik- og miljøudvalg (TMU), at KL 

arbejder for, at kommunerne får mulighed for at vurdere energiprojekter 

i et helhedsperspektiv samt bedre adgang til energidata. TMU behandler 

sagen på møde den 22. august.  

 

Sekretariatet hører gerne om Teknikerkontaktudvalget har yderligere 

bemærkninger til prioritering af indsatsen på energiområdet.  

 

Sagsfremstilling 

I 2009 udarbejdede KL og Energistyrelsen et oplæg til kommunal strate-

gisk energiplanlægning. Det forslag blev i første omgang skudt til hjørne 

med en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå kommuneres opgaver og 

beføjelser på energiområdet. Formålet var at klarlægge hvordan kommu-

nerne allerede nu – og ved hjælp af mindre lovændringer – kan bidrage 

til at opfylde regeringens overordnede målsætninger på energiområdet, 

som fastsat i energiaftalen fra 2012.  

 

./. Arbejdsgruppen producerede et oplæg, som redegør for kommuneres 

rolle i dag og de vigtigste problemstillinger, hvis kommunerne skal bi-

drage til realisering af energiaftalen. Oplægget opstiller en række løs-

ningsforslag, der er vedlagt.  

 

Dialog med staten om hvorvidt strategisk energiplanlægning skal være en 

kommunal opgave er indtil videre udsat til ultimo 2015. Indtil da vil se-
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kretariatet arbejde for, at der gennemføres ændringer, som gør det nem-

mere for kommunerne at levere en indsats.  

 

Sekretariatet har anbefalet TMU, at der prioriteres en indsats indenfor 

følgende to områder blandt de mange forslag: 

 

1. En ændring af de samfundsøkonomiske beregninger 

Hver gang en kommune skal godkende et projekt om fx omstilling af 

brændsel eller en udbygning fra en forsyning, skal det ske ud fra en 

samfundsøkonomisk beregning. Hvis beregningen viser, at projektet 

er samfundsøkonomisk fornuftigt, skal kommunen godkende projek-

tet. Kommunen har ikke mulighed for at afvise et projekt, hvis det 

går imod kommunes klimamålsætninger eller andre lokale projekter 

for omstilling til grøn energi. Der foreslås en ændring af beregnin-

gerne, så kommunerne har mulighed for at give afslag til projekter, 

som ikke passer ind i en strategisk energiplan for et større område. 

Det handler om at skulle vurdere projekter i sammenhæng med andre 

projekter og initiativer (jf. punkt 2.6, 2.7 og 4.1 i bilag). 

 

2. Forbedret adgang til energidata 

Til brug for den strategiske energiplanlægning har kommunerne 

brug for data om energiproduktion, energiforbrug og energiressour-

cer. Disse data er af forskellige grunde ikke alle let tilgængelige – og 

kommer ofte ikke i en form, som kan bruges i planlægningen. En 

del af løsningen kan være at forbedre data i fx BBR og de data som 

kommer fra Energinet.dk og forbedre den måde som energiselska-

berne opgør forbrugsdata på (jf. punkt 2.21, 2.22 og 2.23 i bilag).  

 

Hele oplægget til ændring af kommunernes opgaver og beføjelser på 

energiområdet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: 

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-

varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommunerne/puljer-0 

 

Oplægget blev i sin næsten færdige version sendt i høring i KTC fag-

gruppen for Klima, Energi og Ressourcer i foråret 2013. Det sendes des-

uden til dem til orientering, når beslutningen fra TMU foreligger.  

 

 

 

3.2. Aftale mellem KL og miljøministeren om mere genanvendelse på 
affaldsområdet 

SAG-2013-06367 ach 

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommunerne/puljer-0
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommunerne/puljer-0
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Baggrund 

Miljøministeriet og KL er i forlængelse af regeringens ressourcestrategi 

for affald enige om at styrke indsatsen for mere genanvendelse af affald. 

Der er på finansloven afsat 50 mio. kr. årligt i 2014 til 2017, som bl.a. 

målrettes partnerskaber mellem kommuner og virksomheder til udvikling 

af bedre og mere effektive indsamlingssystemer og affaldsbehandlings-

teknologier.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Sagen er drøftet på TMU møde 13. august 2014 med indstilling om, at 

./.           KL indgår vedlagte aftale mellem KL og Miljøministeriet om en række  

             indsatser til realisering af Danmark uden affald. 

 

Sekretariatet har igennem nogen tid forhandlet udkast til en aftale mel-

lem KL og Miljøministeriet om implementering af ressourcestrategien.  

 

Regeringens ressourcestrategi – Danmark uden affald - går ud på, at vi 

skal genanvende mere affald, og specielt skal der genanvendes mere af-

fald fra husholdninger, som kommunerne har ansvaret for. 

 

Sekretariatet anbefaler, at KL nu indgår en aftale med Miljøministeriet 

om denne indsats. Sekretariatet vil ifølge aftalen lægge en del kræfter i at 

organisere projekter, hvor kommuner og andre parter finder nye løsnin-

ger sammen på området.  

 

Sekretariatet skal koordinere og styre, at en række aktiviteter gennemfø-

res, og KL honoreres herfor. Det vil derfor blive en højt prioriteret sag i 

sekretariatet allerede fra efteråret 2014. 

 

Mange kommuner har allerede spurgt til, hvordan det videre arbejde bli-

ver organiseret. Videre information til kommunerne afventer, at aftalen 

godkendes endeligt af bestyrelsen i KL.  
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

 

 

6.1. Gevinstrealisering – Byg og Miljø 

SAG-2014-04452 akp 

 

Baggrund 

Med Byg og Miljø har alle kommuner investeret i en ny digital løsning til 

byggesagsbehandling og til en række miljøopgaver. Løsningen skal bidra-

ge til bedre, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling i kommunerne, 

og gevinsterne ventes at være: 

• Sagsbehandleren sparer tid i selve ansøgningssituationen, fordi der er 

færre tvivlsspørgsmål, der skal besvares, og fordi det i mindre omfang 

vil være nødvendigt at spørge efter supplerende oplysninger 

• Borgere og virksomhedere kan forvente kortere ansøgningsforløb, fordi 

spørgsmål og svar i forbindelse med rekvirering af supplerende oplys-

ninger typisk er en af de store tidsrøvere i forbindelse med byggesags-

ansøgninger.  

• Brugerne vil opleve, at kommuner, der anvender Byg og Miljø, vil stil-

le ens dokumentationskrav i forbindelse med byggesagsansøgninger. 

 

På baggrund af indledende gevinstanalyser i Byg og Miljø projektet blev 

der med en vis usikkerhed og variation kommunerne imellem skønnet, at 

der kunne indhøstes et brutto effektiviseringspotentiale på op mod 50 

mio. kr. årligt med udgangen af 2015, når alle kommuner fuldt ud havde 

indfaset systemet. Netto er der tale om et potentiale på ca. 38 mio. kr. jf. 

KOMBIT´s business case. 

De op til 50 mio. kr. omfatter en fuld digitalisering af såvel ansøgning 

som efterfølgende dialog om ansøgningen mellem borger og forvaltning. 

Potentialet er beregnet på bagrund af antal sager om byggetilladelser, 

hvortil kommer gevinsterne for miljødelen. Der er kun lavet indledende 

gevinstanalyser for de dele af Byg og Miljø, der var aftalt i Den fælles-

kommunale digitale strategi. Det betyder, at der ikke er gennemført be-

regninger på miljødelen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives kommentarer til forslaget om arbejdet med 

gevinstrealisering i forhold til Byg og Miljø, og gerne supplerende give 

forslag til, hvilke kommuner der kunne have interesse i at deltage i den 

nævnte workshop. 
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Sagsfremstilling 

Byg og Miljø er i drift. Den tekniske udviklingsopgave er dermed afslut-

tet, og Byg og Miljø er stillet til kommunernes brug. Der er gennemført 

en førmåling i forhold til fejl og mangler på indsendte byggesager. 

Kommunernes arbejde med at implementere Byg og Miljø vil i den 

kommende tid blive fulgt, blandt andet ved at der gennemføres en ef-

termåling. Der arbejdes endvidere med forskellige videreudviklingsinitia-

tiver, herunder med at også miljøgodkendelsessager (ikke landbrug) kan 

søges via Byg og Miljø. 

 

I midtvejsevalueringen af Den Fælleskommunale Digitale Strategi er det 

fremhævet fra de interviewede, at der skal være fokus på implemente-

ringsfasen og fokus på gevinstrealisering. 

 

./. Blandt andet i det lys er udarbejdet det i vedlagte bilag forslag til at a r-

bejde med gevinstrealisering for Byg og Miljø. 

 

 

 

6.2. Aftale om sagsbehandlingstider i Økonomiaftale 2015 

SAG-2014-03140 AKP/KSL/SYJ/NSV 

 

Baggrund 

Af Økonomiaftale 2015 fremgår, at der i september 2014 skal fastlægges 

en model for sagsbehandlingstider i forhold til byggesager, husdyrsager 

og miljøgodkendelsessager. Modellen skal tage udgangspunkt i service-

mål for de enkelte områder udtrykt som nettosagsbehandlingstid. Det er 

aftalt, at nettosagsbehandlingstiden i kommunerne skal nedbringes med 

en tredjedel i 2016.  

 

Sagsbehandlingstiden skal særligt nedbringes via statslige regelforenklin-

ger, og her er der i særlig grad fokus på, at godkendelser ændres til at bl i-

ve anmeldelser. En øget digitalisering af sagsområderne i kommunerne er 

ligeledes forudsat. 

 

Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i årene derefter til initiat i-

vet, og der er i aftalen udtrykt enighed om, at gebyrerne samlet set ikke 

må stige, samt at der skal indføres en ensartet gebyrmodel for hele landet 

på byggesagsområdet. 

 

Det har fra statslig side – uden at det endte med at komme med i aftalen 

- været signaleret, at nogle af disse penge kunne bruges til en statslig por-
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tal, som kommunerne kunne indrapportere nettosagsbehandlingstider i 

med henblik på benchmarking.  

 

Når modellen for sagsbehandlingstider er på plads, er det planen, at der i 

løbet af efteråret 2014 skal laves supplerende lovinitiativer. 

 

Økonomiaftalen forudsætter, at der skal gøres status i forbindelse med 

Økonomiaftale 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives kommentarer til følgende: 

• At den nettosagsbehandlingstid, der skal gælde for kommunal sags-

behandling af miljøgodkendelser også skal gælde for statslig sagsbe-

handling. Dette forhold er ikke nævnt i økonomiaftalen 

• At nettosagsbehandlingstiden søges defineret ensartet på tværs af de 

tre sagsområder  

• At servicemålet udtrykt som nettosagsbehandlingstiden fastlægges na-

tionalt, således at det kan danne ramme for den enkelte kommunes 

arbejde med service 

• At de afsatte midler i videst muligt omfang søges anvendt til kom-

munale formål fremfor til at etablere en statslig portal, der isoleret set 

ikke bidrager til forbedret sagsbehandlingstid 

• At det overvejes, om der på byggesagsområdet med fordel kan etab-

leres et rejsehold, der i lighed med tidligere i forhold til husdyrsager-

ne, gives som tilbud til kommunerne i forhold til optimering af sags-

gange mv. 

• At der fokuseres på at sikre en god kommunikation og italesættelse af 

den kommunale indsats i forhold til nettosagsbehandlingstiden. 

 

Sagsfremstilling 

Der er med Økonomiaftale 2015 lagt op til en vis ensretning og løbende 

opgørelse af begrebet sagsbehandlingstid på tværs af 3 væsentlige sags-

behandlingsområder i kommunerne nemlig byggesager, miljøgodkendel-

sessager og husdyrsager. En ensretning, der fokuserer på den tid, som 

sagerne ligger i kommunerne og ikke hos ansøgere, er positiv. Dertil 

kommer, at tidsregistrering kan bidrage til overblik blandt medarbejdere 

og ledelse over, hvad den kommunale sagsbehandlertid bliver brugt på.  

 

Grundlæggende kan et for ensidigt fokus på at nedbringe nettosagsbe-

handlingstider skade den erhvervsvenlighed, som er formålet med afta-

len.. Gode forhåndsdialoger, dialoger undervejs og klarhed om processen 

er ifølge kommuner og erhverv nøglen til et godt samarbejde. Der mod-

tages eksempelvis sjældent klager over byggesagsgebyret i kommunerne, 



Teknikerkontaktudvalget  | 22-08-2014 

 SIDE  |  24 

og en række virksomheder tilkendegiver, at de foretrækker et aktivt med-

spil i at løse virksomhedens udfordring fremfor at modtage en afvisning 

inden for den tid, der er nævnt i et servicemål. Det er derfor vigtigt, at 

der sker en balanceret italesættelse af, hvad der er vigtigt i forhold til e r-

hvervslivet og borgerne. 

 

Der er en række udfordringer med at få beskrevet den model, der skal 

drøftes mellem KL og staten i september 2014. Fx skal der blandt andet 

opnås enighed om  

• hvad den konkrete definition af nettosagsbehandlingstid skal være 

(forskellige ministerier har meldt forskelligt ud) 

• via hvilke systemer skal nettosagsbehandlingstiden opgøres, og hvor 

ofte skal det ske 

• over hvilke udvalgte eller vilkårlige perioder af året skal nettosagsbe-

handlingstiden opgøres 

• hvad er baseline for målingen? På byggesagsområdet træder fx nye 

gebyrregler i kraft 1.1.2015. Kan der opereres med forskellige base-

lines for de 3 områder 

• det statistiske grundlag for nettosagsbehandlingstiderne er sparsomt 

eller ubrugeligt. Hvordan håndteres kravet om en tredjedels redukti-

on i 2016 så 

• hvordan håndteres det, at der er forskelle imellem fx den i Folketin-

get indgåede aftale om Vækstplan for Fødevarer og Økonomiaftale 

2015 

• på byggelovsområdet er tidligere indført servicemål, der skal offent-

liggøres på kommunernes hjemmesider. Er det den model, der skal 

bruges for servicemål for de andre to sagsområder? Eller skal offent-

liggørelse ske i en portal eller tilsvarende 

• i hvor stort omfang skal der gøres brug af anmeldeordninger, og 

hvordan undgås det, at der opstår misforståelser mellem borgere og 

erhverv, som fejlagtigt tror, at de blot kan sætte i gang og anmelde 

senere eller kan være sikker på at få en tilladelse indenfor 14 dage. 

Det skal undgås, at ændring af regelsættet fører til flere lovliggørel-

sessager i kommunerne 

• hvordan skal det håndteres, at gebyrerne skal holdes i ro.  

• hvad forstås ved ensartet gebyrmodel på byggesagsområdet. Taler vi 

om ens timepris? 

 

I kommunalt regi, og evt. uden for den modelbeskrivelse, som skal drøf-

tes i september 2014, kan det overvejes, hvordan reduktion i sagsbe-

handlingstiden supplerende kan understøttes via: 
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• Videndeling/kompetenceudvikling i kommunerne – workshops, fx 

kan borgeres tidsbestilling og forberedelse inden dialog med kommu-

nen på ½ time, sparer 3 timers sagsbehandling 

• Udvikling af oplysningskampagner med Dansk Byggeri, Håndværks-

rå-det, Landbrug og Fødevarer om fuldt oplyste sager for forhånds-

dialog mv. 

 

KTC´s faggrupper indenfor de 3 sagsområder har været inddraget i for-

beredelse af den modelbeskrivelse, der i september 2014 skal drøftes 

som opfølgning på økonomiaftalen for 2015. 

 

I forhold til de 3 sagsområder er der nedenfor givet konkrete bemærk-

ninger: 

 

Byggesager 

Harmonisering af gebyrerne på tværs af landet bliver en udfordring, da 

nogle kommuner har besluttet politisk at afskaffe dem og i stedet skatte-

finansiere, mens andre politisk har besluttet, at gebyrer bliver faktureret 

efter den timepris, som træder i kraft 1. januar 2015. Indførelsen af geby-

rer baseret på timeregistrering vil give noget mere arbejde ift. registre-

ring, fakturering og klagehåndtering.  

 

Der vil fortsat være forskel på kommunernes sagsbehandlingstider, af-

hængigt af om der også skal søges landzonetilladelse, og hvilke regler den 

enkelte kommune har for, hvornår sagerne skal forelægges politisk.  

Derudover kommer der særligt mange klager i områder med sommerhu-

se og bevarende lokalplaner.  

 

Husdyrsager 

Sagsbehandlingstiderne for godkendelse af husdyrbrug indgår både i Af-

tale om Vækstplan for Fødevarer fra 2. april 2014, ØA15 og i regerin-

gens seneste vækstpakke. Der er i de tre planer/aftaler  ikke overens-

stemmelse mellem de mål og virkemidler der bliver opstillet omkring 

kortere sagsbehandlingstider. 

 

Der har i den seneste mange år været et stort fokus på sagsbehandlings-

tiderne i både stat og kommuner, og sagsbehandlingstiderne er mindsket 

betydeligt. Som følge af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalin-

ger har Miljøministeriet i 2013 igangsat et arbejde, der skal udmønte sig i 

en helt ny regulering af husdyrbrug baseret på emissioner. Der er umid-

delbart enighed mellem KL’ s sekretariat og Miljøministeriet om, at dette 

arbejde bør prioriteres, så det er den afledte virkning for sagsbehand-

lingstiderne af det nye regelsæt, som kræfterne bliver brugt på.  
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Miljøgodkendelsessager 

Sagsbehandlingen af miljøgodkendelse af virksomheder indgår som et 

særskilt afsnit i Aftale om Vækstplan for Fødevarer fra 2. april 2014. Af-

talen indebærer, at der skal igangsættes en større reform af regelsættet, 

som bl.a. skal udmønte sig i mere rummelige miljøgodkendelser. Der er 

umiddelbart enighed mellem KL’ s sekretariat og Miljøministeriet om, at 

dette arbejde bør prioriteres, så det er den afledte virkning for sagsbe-

handlingstiderne af det nye regelsæt, som kræfterne bliver brugt på.  
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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8. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

8.1. Forslag til mødedatoer i 2015 

SAG-2014-01990 roe 

 

Baggrund 

Der er behov for, at få udvalgets mødedatoer for 2015 fastlagt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at de nævnte mødedatoer for 2015 tiltrædes. 

 

 

Sagsfremstilling 

Følgende mødedatoer foreslås for 2015: 

 

Fredag den 6. februar 2015  

Fredag den 10. april 2015 

Fredag den 12. juni 2015 

Fredag den 21. august 2015 

Torsdag den 8. oktober 2015 

Torsdag den 11. december 2015 

 

 

8.2. Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 

SAG-2014-01097 sfb, akp 

 

Baggrund 

Den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der danner 

rammen for kommunernes digitaliseringsarbejde, udløber med udgangen 

af 2015. Strategien indeholder en lang række projekter og initiativer, der 

tilsammen løfter og udvikler den kommunale forretning og skal frigøre et 

effektiviseringspotentiale på ca. 2 mia.  

 

På teknik- og miljøområdet er der i den nuværende strategi aftalt følgen-

de initiativer, hvor nogen er gennemført, andre i proces og et enkelt er 

afrapporteret uden gennemførelse (kommuneplanprojektet): 

• Byg & Miljø 

• Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 

• Digitalisering af planer - delprojekt om kommuneplaner 

• Digitalisering af planer - delprojekt om lokalplaner 
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• Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data 

og ESR 

 

I løbet af efteråret 2014 vil KL igangsætte arbejdet med formulering af 

en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der skal lægge retningen for 

det videre kommunale arbejde med digitalisering og forretningsudvikling 

frem mod 2020.  

 

En ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi skal være med til at sætte 

retning og mål for kommunernes indsats i forhold til fornyelse, effektivi-

sering og videreudvikling af kommunale services frem mod 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives forslag til indhold og proces i forhold til den 

nye fælleskommunale digitale strategi 

 Hvilke fag/data-områder skal være i fokus 

 Hvilke redskaber skal i fokus – skal der fokuseres på cloud, 

croudsorcing mv? 

 Hvilken ønsker er der til proces for tilblivelse af den nye strategi  

 Hvorledes tænkes samspillet mellem den fællesoffentlige strategi og 

den fælleskommunale strategi at skulle være? 

 

 

Sagsfremstilling 

Sagsfremstillingen er parallelt med fremsendelse til Teknikerkontaktud-

valget sendt til kommentering i KTC´s faggruppe for digital forvaltning.  

Arbejdet i KL i forhold til den nye strategi er ikke for alvor sat i gang 

endnu, hvorfor der vil være mulighed for i Teknikerkontaktudvalget at 

tage sagen med som en temadrøftelse eller på anden vis senere på efter-

året. 

 

En væsentlig del af en ny strategi er selve processen med udviklingen af 

strategien og de visioner, der opstilles for udviklingen af den kommunale 

service på de forskellige områder, fordi det er her ejerskabet til nye fælles 

mål og indsatser skal forankres. Der lægges derfor op til en proces med 

meget stor inddragelse af kommunerne. Såvel igennem de etablerede sa-

marbejdsfora mellem kommunerne og KL, herunder samarbejdet med 

chefforeningerne, KL’s politiske udvalg, som ved inddragelse af kom-

muner og medarbejdere, der ikke er inddraget i disse processer. 

 

Kommunerne har bl.a. i forbindelse med midtvejsevaluering af den nu-

værende fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan udtrykt 
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ønske om, at den kommende strategi har en mere visionær retning, som 

forudsætter en bredt forankret strategi. 

 

En ny strategi skal, som nævnt ovenfor, være ambitiøs og visionær. Men 

med de mange projekter, som allerede er sat i gang, som skal implemen-

teres – herunder ikke mindst monopolbruddet, som er en stor imple-

menteringsopgave – så vil det være væsentligt, at strategien også har fo-

kus på, at vi kommer i land på de initiativer, som allerede er sat i gang. 

 

Fremtidens samarbejde om digitalisering får en vigtig betydning i den 

kommende digitaliseringsstrategi. Digitalisering kan betragtes som et 

(stort) organisationsudviklingsprojekt. Det forudsætter, at alle kan se et 

formål i at være med i projektet. Og det udfordrer den nuværende sam-

arbejdsform i den offentlige sektor. Den hidtidige samarbejdsform, hvor 

bestemte digitaliseringstiltag gennemføres fællesoffentligt og andre fæl-

leskommunalt, er under forandring, og spørgsmålet er, hvordan kommu-

nerne ønsker at samarbejde om digitalisering på tværs af den offentlige 

sektor fremadrettet. Kommunerne skal fortsat arbejde tæt sammen om 

digitalisering, men den hastige teknologiske udvikling mv. betyder, at 

samarbejde i fremtiden forandres. 
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9. Udvalg om lokale høringer  
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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15. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

15.1. Status for Diadem 

SAG-2014-00924 akp/syj/npj/nis 

 

Baggrund 

DIADEM har til formål at digitalisere, samle og tilgængeliggøre oplys-

ninger, som har betydning i forbindelse med ejendomshandler. Projektet 

er forankret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). 

DIADEM blev igangsat som led i en politisk aftale i 2009, og der blev 

aftalt økonomi med KL under henvisning til, at ambitionsniveauet for 

digitaliseringen skulle svare til de oplysninger (gennemsnit), som kom-

munerne indtil da havde givet i det grønne ejendomsskema til brug for 

hushandler. Det var oprindeligt planen, at DIADEM skulle være funkti-

onsdygtigt i forhold til alle oplysninger i 2013, men opgaven var vanske-

ligere en forudsat. Derfor blev det aftalt, at en række oplysninger skulle 

håndteres manuelt 2 år mere, og kommunerne blev kompenseret herfor.  

 

For nuværende udestår færdiggørelsen af projektet for områderne spil-

devand, offentlig gæld og anlæg/veje, mens aftalerne om jordforurening 

og drikkevand er kommet på plads i foråret. 

 

Med udgangen af 2015 er det forventningen, at alle oplysninger i 

DIADEM kan trækkes digitalt. Der er i Budgetvejledningen til kommu-

nerne signaleret behov for, at afsætte ressourcer til den tilbageværende 

digitalisering, hvor særligt spildevandsområdet vil kunne kræve en del 

indsats og midler – afhængig af den enkelte kommunes digitaliseringsni-

veau. 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Der er nedenfor givet en status for de dele, der endnu mangler at blive 

digitaliseret. 

 

Spildevand 

Naturstyrelsen fremsendte ultimo april 2014 et udkast til bestemmelser i 

spildevandsbekendtgørelsen, foranlediget af DIADEM-projektet, i for-

høring til KL. Bestemmelserne fastlægger kommunernes indberetnings-

pligt på spildevandsområdet. Kravene er delt op i to dele 
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• Spildevandsplaner skal være digitale og indlagt i Plansystem.dk senest 

med udgangen af 2015 

• Registrering i BBR, også for eksisterende forhold i det åbne land. 

Parallelt med forhøringen forhandledes der med ministeriet om den 

økonomiske kompensation til kommunerne vedrørende krav til den bag-

udrettede registrering. Forhøringen resulterede i, at KL’s sekretariat, på 

baggrund af input fra en række kommuner/KTCs faggruppe, fremsendte 

et revideret forslag til bestemmelser til MBBL. Det lykkedes ikke at få en 

endelig aftale på plads med Naturstyrelsen og MBBL inden sommerferi-

en, men der forventes en løsning indenfor den nærmeste måned.  

Målet er fortsat, at spildevandsoplysninger er digitaliseret i kommunerne 

inden udgangen af 2015. 

 

Jordforurening 

I forhold til jordforureningsdata er krav til indberetning færdigbehandlet 

og aftalt, idet ambitionsniveauet under forhandlingerne blev reduceret 

kraftigt under henvisning til, at væsentlige data kunne trækkes i DK-jord. 

Kravene er offentliggjort i bekendtgørelse om indberetning og registre-

ring af jordforureningsdata ultimo juni 2014. 

 

Drikkevand 

Naturstyrelsen har inden sommerferien haft en ændring af tilsynsbe-

kendtgørelsen (vandforsyning) i høring. Ændringen lagde op til at alle 

gældende påbud skulle indberettes i Jupiter.  KL har aftalt med Natursty-

relsen, at det ændres til gældende påbud meddelt inden for de seneste 

fem år.  Derved reduceres pligten til historiske undersøgelser. KL har ti l-

sluttet sig fristen på 5 år, under henvisning til, at den svarer til den gen-

tagelsesperiode, som tilsynsvejledningen anbefaler for analyse af vand-

kvaliteten fra enkeltvandforsyningsanlæg.  

 

Offentlig gæld 

Måden hvorpå de enkelte kommuner i det grønne ejendomsskema oply-

ste om offentlig gæld har været enog meget varierende.  MBBL har ar-

bejdet med forskellige modeller for, hvordan oplysningerne om offentlig 

gæld mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes i DIADEM, og i øjeblikket 

afprøves en model, hvor informationerne trækkes direkte fra de kommu-

nale økonomisystemer, der er på markedet.  

  

Anlæg/veje 

Kommunerne har gennem en årrække besvaret spørgsmålet om, hvorvidt 

en ejendom er påvirket af et kommunalt anlægsarbejde. Det er sket som 

et led i kommunens besvarelse af det kommunale ejendomsoplysnings-

skema i forbindelse med ejendomshandler, hvor:  
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”Der oplyses om anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet 

anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at 

ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en ud-

gift for ejeren”.  

 

Det kommunale ejendomsoplysningsskema er i dag afløst af ejendoms-

datarapporten i DIADEM. Oplysningerne vedr. kommunale anlægsar-

bejder afgives i øjeblikket via den semiautomatiske løsning (SAL) til 

ejendomsdatarapporten, hvor kommunerne indberetter de nødvendige 

oplysninger manuelt. Men det er planen, at SAL skal nedlægges med ud-

gangen af 2015. 

 

Da det var en del af DIADEM´s oprindelige projektplan, at oplysninger 

om kommunale anlægsarbejder skulle gøres tilgængelige for ejendomsda-

tarapporten, har MBBL og KL aftalt, at oplysninger omkring kommunale 

anlægsarbejder skal gøres digitalt tilgængelige som en del af SALUT-

projektet. Det skal senest ske ved udgangen af 2015, hvor det er aftalt, at 

SAL skal lukkes.  

 

Med henblik på at afklare endeligt, hvordan oplysninger omkring kom-

munale anlægsarbejder skal gøres digitalt tilgængelige, blev det tidligere 

besluttet, at der skulle afholdes en workshop for en række kommuner. 

Workshoppen blev afholdt den 16. januar 2014 hos Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter(MBBL).  
 

Efter samråd med KL var kommunerne repræsenteret ved workshoppen 

ved Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Lyngby Taarbæk 

Kommune, Glostrup Kommune samt Brønderslev Kommune. Endvide-

re deltog repræsentanter fra Vejdirektoratet(VD), Naturstyrelsen(NST) 

og MBBL.  

 

MBBL har som opfølgning inviteret KL og Vejdirektoratet til et møde 

den 8. september 2014 om digitalisering af oplysninger om kommunale 

anlægsarbejder i relation til Ejendomsdatarapporten. På mødet vil der 

være fokus på oplysninger om ”op-og nedklassificering af veje” samt 

”afgørelser der medfører en udgift for ejendommen”. Også her vil fokus 

være at få ramt en acceptabelt ambitionsniveau for digitaliseringsopgaven 

uden at det bliver en stor økonomisk byrde for kommunerne. 

 

 

 

15.2. Forsinkelse af Adresseklienten 

SAG-2014-00337 TKG 
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Baggrund 

I forbindelse med udmøntningen af adresseprogrammet under Grundda-

taaftalen mellem regeringen og KL skal der udvikles en adresseklient til 

brug for den kommunale adressemedarbejder.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udmøntningen af adresseprogrammet under Grundda-

taaftalen mellem regeringen og KL skal der udvikles en adresseklient til 

brug for den kommunale adressemedarbejder.  

 

Adresseklienten blev i en version 0.9. lanceret primo maj 2014 og en ver-

sion 1.0. blev på daværende tidspunkt lovet klar til brug medio septem-

ber 2014. 

 

Der har siden maj 2014 vist sig visse mangler med version 0.9., som 

Kombit har arbejdet med at få udbedret inden sommerferien. Arbejdet 

med at højne den generelle kvalitet og effektivitet, samt udarbejdelse af 

en egentlig kravsspecifikation har været mere omfattende end først anta-

get, hvorfor lanceringen af adresseklient version 1.0. nu er blevet yderl i-

gere forsinket til medio november 2014. 

 

 

 

15.3. Forbrændingssektoren skal effektivisere for 200 mio. kr. frem mod 
2020 

SAG-2013-01843 ach 

 

Baggrund 

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og 

KL er parterne enige om målsætningen om at effektivere affaldsforbræn-

dingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virksomhe-

der og forbrugere. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med 

forslag til realiseringen heraf. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Sagsfremstilling 
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Sagen er behandlet på TMU 13. august 2014 med følgende indstilling: 

Det indstilles, at KL arbejder for, at man i arbejdsgruppen arbejder vide-

re med én model, som gradvist tilpasses til en markedsgørelse over en år-

række, og hvor kommunerne bevarer retten til at behandle eget affald i 

egne anlæg uden udbud, så længe kommunerne har sådanne anlæg. 

 

Regeringen har tidligere været langt fremme med planer om at udbyde al 

affald til forbrænding. KL påpegede, at det kunne få store, negative kon-

sekvenser for både miljøet, borgerne og samfundsøkonomien. Derfor er 

det meget tilfredsstillende, at disse planer nu umiddelbart er opgivet med 

aftalen om kommunernes økonomi for 2015. 

 

En model, hvor kommunerne bevarer retten til at behandle eget affald i 

egne anlæg sikrer, at der samlet set fastholdes den nødvendige kapacitet 

(til det kommunale affald) samtidig med at den nødvendige kapacitetsti l-

pasning kan foretages jf. ressourcestrategien om mere genanvendelse..  

Danmark opfylder dermed Affaldsdirektivets krav (artikel 16) om at op-

rette ”et integreret og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesanlæg og anlæg 

til nyttiggørelse af blandet kommunalt affald, indsamlet fra private hus-

holdninger”.  

 

Tilsvarende vil konkurrenceudsættelsen af erhvervsaffaldet sikre, at d i-

rektivets krav om, at virksomheders affald frit kan behandles på miljø- 

og energigodkendte anlæg, overholdes. Det vil kræve nye regler, når 

kommunerne ikke længere skal anvise erhvervsaffald og have ansvar for 

at etablere forbrændingskapacitet hertil. 

 

Der udestår dog en række udfordringer, som arbejdsgruppen skal be-

handle, herunder hvordan effektiviseringerne skal realiseres.  

 

En af udfordringerne er EU-retten, herunder Indkøbsdirektivets udbuds-

regler. Det skal der findes en juridisk løsning på. Det er forventeligt en 

opgave for Kammeradvokaten at pege på en løsning, der kan sikre, at 

både udbudsregler og statsstøtteregler overholdes.  

 

Når erhvervsaffaldet sættes frit, er der naturligvis ikke længere et kom-

munalt kapacitetsansvar for dette affald. Kapacitet for erhvervsaffald må 

derfor etableres i markedet. De internationale erfaringer peger entydigt 

på, at det er vanskeligt, men ikke umuligt.  
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15.4. ØA15 – Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne  

SAG-2014-03711 syj 

 

Baggrund 

I økonomiaftalen for 2015 er det aftalt mellem regeringen og KL; ”at 

nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal afdække, om der i forsynings-

sektorerne er behov for at ændre reglerne for de styringsmæssige forhold 

mellem kommune og selskaber”.  

 

Ansvaret for arbejdsgruppen forventes at ligge i Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. Sammensætning af arbejdsgruppe og kommissorium for 

gruppens arbejde er endnu ikke endeligt fastlagt. Der er lagt op til at a r-

bejdsgruppen skal afrapportere i april 2015. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning, og at sekretariatet vender 

tilbage, når der skal tages nærmere stilling til arbejdet i arbejdsgruppen.  

 

 

Sagsfremstilling 

Sent i forhandlingsforløbet om økonomiaftalen for 2015 modtog KL’s 

sekretariat et foreløbigt udkast til kommissorium for en arbejdsgruppe 

om styringsmuligheder i forsyningssektorerne. Af udkastet fremgik, at 

formålet med gruppens arbejde er at se på, hvorvidt der er samfunds-

økonomisk sammenhæng og helhed i styringsmidlerne og opgaveforde-

lingen inden for forsyningssektorer, hvor både kommuner og selskaber, 

herunder selskaber helt eller delvist ejet af en eller flere kommuner, de l-

tager i opgaveløsningen. 

 

Udkastet beskriver, at arbejdsgruppen blandt andet skal undersøge, om 

der er snitfladeproblematikker i den nuværende opgavefordeling mellem 

kommuner og selskaber inden for sektorerne, og hvilke styringsmidler 

der i givet fald kan anvendes til at håndtere disse. 

 

I udkastet er det desuden fremhævet, at der skal ses på, om de nuværen-

de bestyrelsessammensætninger i helt eller delvist kommunalt ejede sel-

skaber understøtter, at bestyrelserne har en bredde i kompetencer, som 

sikrer et tilstrækkeligt fokus på varetagelsen af selskabets overordnede 

strategiske ledelse. 

 

KL’s sekretariat har ikke kommenteret direkte på udkastets tekst, men 

har foreslået, at arbejdsgruppen også får til opgave at se nærmere på sty-
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ringskæden indenfor vand- og spildevandsområdet. Der er i dag et fravær 

af en klar styringskæde, som kan sikre, at de politiske beslutninger både 

på landsplan og i kommunalbestyrelserne kan implementeres via selska-

berne. Det er derfor foreslået, at arbejdsgruppen skal bidrage med for-

slag til løsninger på dette problem. 

 

Selskabsdannelsen i vandsektoren betyder, at skønt kommunerne kan 

træffe en række offentligretlige afgørelser og vedtage planer, som vedrø-

rer forsyningsselskaberne, har kommunerne ikke et offentligretligt 

grundlag for at sikre, at planer og afgørelser realiseres af forsyningsse l-

skaberne. 

 

Med den nuværende vandsektorlov og samspillet med miljøbeskyttelses-

loven mangler der offentligretlige rammer for myndighedsudøvelsen: 

• Sektorplaner er ikke bindende for selskaberne 

• Miljø- og servicemål er ikke bindende for selskaberne 

• Miljøbeskyttelsesloven indeholder ikke øvrige regler, der giver kom-

munerne hjemmel til at bestille opgaver udført af selskaberne 

• Ejerstrategi og vedtægter er ikke i alle tilfælde tilstrækkelige – især ik-

ke ved en øget konsolidering af selskaberne. 

 

Der er ikke andre sammenlignelige forsyningsområder, der på samme 

måde er uden markante offentligretlige rammer. I statslige selskaber er 

der som oftest sikret styringsmuligheder udover selskabslovens rammer. 

 

 

 

15.5. Høringssvar – Forslag til lov om offentlige veje 

SAG-2014-04326 nis 

 

Baggrund 

Lov om offentlige veje er fra 1972 og er trods løbende justeringer foræl-

det. Nu har Transportministeriet taget initiativ til at gennemskrive og 

modernisere loven og i den forbindelse lægges 4 love sammen til to. Pr i-

vatvejsloven og lov om offentlige veje.  

 

Lov om offentlige veje er nu i høring og forventes fremsat i oktober ef-

ter Folketingets åbning. Der er indgået en stemmeaftale om lovens ind-

hold i forbindelse med trafikaftalen fra juni. 

 

Indstilling 

./. Det indstilles at høringssvaret tages til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

KL, KTC og en lang række kommuner har bidraget meget aktivt i de se-

neste 3 år hvor den nye lov er blevet diskuteret. Det er således 3. gang at 

loven er i høring. KL har rost initiativet og bakket op om lovforslagene, 

og har gennem god dialog fået ændret en del, så det passer til den kom-

munale praksis og hverdag.  

 

I forbindelse med det seneste lovforslag har KL forhandlet DUT med 

Transportministeriet. Forhandlingerne var hårde, da Transportministeriet 

mente at der kunne spares flere penge end der reelt bliver brugt på de 

enkelte opgaver.  

 

DUT-kravet var så stort at det var uacceptabelt for KL og KL foreslog 

derfor at lave en fælles undersøgelse af besparelsespotentialet ved den 

nye lov. Dette er blevet afvist og Transportministeriet har i stedet valgt 

at fjerne en del af de foreslåede ændringer. Derfor er høringssvaret truk-

ket skarpt op som indledning til de næste DUT-forhandlinger der for-

ventes påbegyndt i august.  

 

Det er Transportministeriets ambition at loven fremsættes umiddelbart 

efter Folketingets åbning og derfor er høringen foregået hen over som-

meren, hvilket naturligvis er utilfredsstillende, da KL involverer KTC og 

mange kommuner i udarbejdelsen af høringssvar. Derfor er det vedlagte 

svar også et generelt svar og de mere paragrafnære svar afventer en tilba-

gemelding fra kommuner og eftersendes. 

 

Grunden til at de emner der er taget ud er oplistet, er for at give et bille-

de af at loven ændres ud fra økonomi og ikke efter hvad der bør være 

indeholdt i en god lov. 

KL ønsker også loven vedtaget hurtigt, så forhold om vintertjeneste 

(snerydning på hjørnegrunde) kan afklares før vinteren kommer. 

   

 



Teknikerkontaktudvalget  | 22-08-2014 

 SIDE  |  45 

16. Eventuelt  
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17. Lukkede sager  

 


