
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. 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 
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Udviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL 

Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, KL 

Byplanchef Sara Paarup, Frederiksberg Kommune (punkt 2.2) 

Plan- og byggechef Peter Vergo, Vordingborg Kommune (punkt 2.2.) 
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Planchef Poul Hvidbjerg Hansen, Odsherred Kommune (punkt 2.2.) 

Konsulent Anders Christiansen (punkt 2.3) 

Chefkonsulent Nikolaj Sveistrup (punkt 15.5) 

Konsulent Nina Svaneberg (punkt 6.2)  

 

 

Afbud 
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Direktør Lene Jensen, Lejre Kommune 

Direktør Jørgen Jensen, Struer Kommune 

Direktør Trine Holmbjerg, Fredensborg 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. 

 

Meddelelser: 

Eske fortalte, at Teknik og Miljøkontorets indsats pt. præges af opfølg-

ning på Økonomiaftale 2015. Han orienterede konkret om, hvad der var 

status for arbejdet på Miljøministeriets område: 

 

Klimatilpasning 
Ændring af bekendtgørelse om medfinansiering, der udskyder medfinan-
sieringskravet, forventes udstedt i efteråret. Den aftalte evaluering af fi-
nansiering til klimatilpasningsløsninger planlægges gennemført i 2015. 

  
Planloven 
Miljøministeriet er i gang med at udarbejde kommissorium for udvalgs-
arbejdet om rammerne for kommunernes fysiske planlægning.  

  
Forbrænding: 
Miljøministeriet er i gang med at se på en procesplan for den arbejds-
gruppe, som skal komme med forslag til realiseringen af målsætningen 
om at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem 
mod 2020. Miljøministeriet forventes at indkalde til et møde for at drøfte 
tilrettelæggelsen af arbejdsgruppens arbejde. 

  
Miljøgodkendelse og godkendelse af husdyrbrug 
Ang. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser af virksomheder og 
husdyrbrug er der et internt analysearbejde i gang i Miljøministeriet som 
opfølgning på økonomiaftalen. Miljøministeriet kvalificerer samtidigt da-
tamaterialet for de historiske sagsbehandlingstider.  

  
Mere genanvendelse på affaldsområdet 
KL og Miljøministeriet er langt med en aftale om en række indsatser til 
realisering af Danmark uden affald. Ressourceteamet i Miljøstyrelsen er 
gået i gang med arbejdet for at støtte opnåelse af målet på 50 % genan-
vendelse af husholdningsaffald. 
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Grunddata 
Forberedelser vedr. implementering af den nye FOT-forretningsmodel er 
godt i gang. Der er et godt samarbejde i FOT-bestyrelsen om de aktivite-
ter, der skal sættes i værk. Miljøministeriet forventer at være klar til, at 
den nye forretningsmodel træder i kraft pr. 1. januar.  
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser 

SAG-2014-01990 roe 

 

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. 

 

Beslutning 

Udvalget besluttede, at der til næste møde skal laves temadrøftelser om  

 Klimatilpasning efter 2014 

 Den fælleskommunale digitale strategi.  

 

Der var endvidere enighed om, at det på et senere Teknikerkontaktud-

valgsmøde kunne være aktuelt at tage en drøftelse af den store byplan-

dagsorden. Hvordan håndterer man byregioner og de tilknyttede land-

områder, hvordan koordinerer man planstrategier, og hvad kan KL´s rol-

le i det arbejde være? Der vil kunne trækkes på erfaringer fra det samar-

bejde der er på vej i københavnsområdet (Copenhagen branding), hvor 

også Malmø indgår. 

 

  

2.2. Modernisering af lokalplanredskabet 

SAG-2014-03744 bem 

 

Indstilling 

Der lægges op til en drøftelse af følgende sigtepunkter for sekretariatets 

videre arbejde med at modernisere lokalplanredskabet: 

• 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,  
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• 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. 

 

 

Beslutning 

Byplanchef Sara Paarup – byudviklingschef i Frederiksberg Kommune 

holdt et oplæg om behov for og mulige ændringer af planloven med ud-

gangspunkt i en bykommune. Hun tilkende gav følgende: 

• Lokalplanpligten skal udfordres, blandt andet er anvendelsesændrin-

ger fordyrende og forsinkende 

• Der skal være et fleksibelt redskab til midlertidige anvendelser mens 

vi får den endelige plan for området på plads finansielt mv. 

• Lokalplaner skal kunne håndtere samarbejde mellem kommuner der 

støder op til hinanden i bymæssig bebyggelse. 

• Kunne man forestille sig forskellige regler afhængig af, om man er i 

tæt by eller i landdistrikter? 

• Se på særlige behov for beboere i tæt befolkede områder. De ønsker 

indkøbsmuligheder tæt på bopæl 

• Kunne man forestille sig, at lokalplanredskabet bruges til at regulere 

ejerforhold? 

• Lokalplanredskabet kan muligvis i højere grad være delt op i kan og 

skal bestemmelser 

 

Plan- og byggechef Peter Vergo, Vordingborg Kommune holdt et oplæg 

om behov for og mulige ændringer af planloven. Han tilkendegav føl-

gende, idet der henvises til det oplæg, der er vedlagt referatet:  

• Vi må ikke smide den gode del af lokalplanredskabet ud, for det er 

gennem lokalplanen, at man driver sin byledelse 

• Tænk enkelthed ind i de nye regler om lokalplaner 

• Vordingborg Kommune har overvægt af projektlokalplaner, og ar-

bejder derudover med afviklingsplaner, hvoraf der blandt andet kan 

opstå nogle interessante friarealer. 

• Hvordan skaber man et medejerskab og den gode exit-strategi 

• SMV-lovgivningen på den tekniske front – fx om støj – har gjort pla-

ceringsmuligheder for autoværksteder mere fleksibel 

• Kommunen har en projekthus- hvor man samler aktørerne og pen-

gene til udvikling af kommunen 
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• Man skal kunne lave delaflysninger af lokalplaner, hvor der ikke sker 

udvikling 

• Er der tilstrækkelig respekt for lokalplaner. I dag skal man have poli-

tiet med for at kunne håndhæve. Skal der være en bedre tilsynsbefø-

jelse?  

• Henviste til tysk masterplaner (ikke juridisk bindende) 

 

På baggrund af de to indlæg og sagsfremstillingen tilkendegav udvalget 

følgende: 

• Gode forslag i manchetten 

• Godt at have kan- og skal-bestemmelser, så lokalplanredskabet dur 

for både land og by 

• Mulighederne for lokalplantillæg og for at aflyse delvist skal fremmes 

• Dispensation for anvendelsesbestemmelser for midlertidig anvendel-

se skal fremmes 

• Skal der arbejdes med en ny form for plantilladelse – hængt op på en 

rammebestemmelse (som i Tyskland)? 

• De bygningsregulerende bestemmelser i planloven skal ikke lande i 

bygningsreglementet – her vil de blive sat ud af kraft via regelforenk-

ling mv. 

• Arbejdet med masterplaner (den tyske model) har kommunerne med 

gældende regelsæt frie muligheder for i dag – det skal der ikke lovgi-

ves om 

• Styring af ejerforhold via planlægningen er det vigtigt at få ind i dis-

kussionen, så det bliver muligt at bestemme i forhold til almene boli-

ger 

• Der skal være fokus på digitalisering og borgerinddragelse. 

• Man kunne med fordel se på muligheden for at give en plantilladelse, 

med mulighed for i det konkrete projekt at vurdere, om et ønsket 

byggeri vil kunne sikres en god indpasning. – Naturklagenævnet har 

udtalt, at kommunerne ikke må fastlægge brede skønsmæssige be-

stemmelser i lokalplaner. Der skal være præcise bestemmelser i en lo-

kalplan. I byggesager i relation til byggeloven opereres der med skøn 

– hvor planloven har mere og mere snærende bånd 

• Vær obs på behovet for demokratisk kontrol og vær obs på, at plan-

tilladelser kan betyde, at borgerne (og dermed långivere) ikke kan 

gennemskue, hvad der er givet tilladelse til. 

 

KL´s sekretariat oplyste, at det endnu ikke er oplyst, hvornår drøftelser i 

forhold til lokalplanerne kommer på i udvalgsarbejdet. Sekretariatet op-

lyste videre, at der i løbet af de kommende møder vil blive fokuseret på 

andre dele af de emner, som også skal behandles i udvalgsarbejdet. 
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2.3. Redningsberedskabet fortsat på kommunale hænder men i færre 
enheder  

SAG-2013-06628 ach 

 

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.  

 

Beslutning 

Eske orienterede om, at det afsluttende møde i beredskabsudvalget fandt 

sted umiddelbart efter mødet. Staten tager i øjeblikket ikke stilling til, om 

der skal nedlægges statslige beredskabscentre.  

Anders oplyste, at der nu skal laves en udredning – hvilke opgaver skal 

blive i staten, og hvad skal kommunerne lave fremadrettet. 

Der er aftalt en proces, hvor KKR er med til at faciliteten de nødvendige 

drøftelser om nye strukturer.  

 

Eske fortalte, at det er sekretariatets vurdering, at man vil lovgive om, at 

det er det nærmeste beredskab, der fremadrettet skal rykke ud. Der er in-

gen forventning om en bølge af nedlæggelser af brandstationer. Der vil 

nok også blive tale om en vagtcentralsordning, og her udestår at finde 

løsninger på brug af hinandens materiel. Regeringen vil her gå efter min-

dre kørsel og hurtigere aktionstid.  

 

Sammenhængen mellem de blå blik og det forebyggende. Der er borg-

mestre, der er meget optagede af sammenhængen mellem beredskabet og 

det forebyggende arbejde (byggesagsbehandling mv.). Det vurderes, at 

der med vore dages teknologi kan sikres en organisering, så der fortsat er 

god service i byggesagsbehandling, selv om den brandtekniske del flytter 

med over i de nye enheder. 

 

Sekretariatet gav tilsagn om at beskrive de forskellige modeller for orga-

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

SAG-2014-03692 nis 

 

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? 

 

Beslutning 

Behandling af sagen blev udsat til førstkommende møde den 10. oktober 

2014.  
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Kommunernes beføjelser på energiområdet 

SAG-2012-01944 - brh 

 

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.  

 

Beslutning 

Af tidsmæssige årsager blev sagen ikke behandlet på mødet. Udvalget er 

efterfølgende blevet bedt om skriftlige kommentarer. 

 

Århus Kommune har fremsendt følgende kommentarer: 

”En omfattende pakke. Nogle forslag er modsat rettede: F.eks. at kraf t-

varmekravet skal afskaffes (4.16), samtidig med at der skal analyseres, 

hvordan fjernvarmeanlæggene skal indtænkes i en rolle som regulerkraft 

(2.11). Det skrives retfærdigvis også i indledningen, at forslagene ikke er 

indbyrdes afstemt. 

 

Ordet ”fossilfri” optræder rigtig ofte i materialet. Det bør bredes  ud, så 

målsætningen også rummer noget om (lokal) forsyningssikkerhed, ”stå 

på flere ben”  o.l. 

 

Desuden er der tænkt i rigtig mange opgaver til kommunerne (planlæg-

ning, information, kontrol m.m.). Vigtigt at der er ordentlige DUT-

forhandlinger i forbindelse hermed. Næppe farbart med takstfinansiering 

af alle opgaverne. 

 

2.6. Interessant med forslaget om at man ikke nødvendigvis skal vælge 

det samfundsøkonomiske bedste resultat, indenfor visse rammer. Kalku-

lationsrenten blev i 2013 nedsat fra 5 til 4 %, og yderligere for projekter 

med meget lang levetid (over 35 år). Det er formentligt nemmere at sty-

re, hvis renten er det parameter, man justerer yderligere ned (de mest ra-

biate vil sige til 0 %, hvis det handler om CO2, da værdien heraf er 
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evigtvarende…). Ellers i det mindste anviser en ramme, der ikke tillader 

for mange projekter ”bare fordi vi godt kan li’ dem”. 

 

2.12. Kommunerne pålægges pligt til at samarbejde om ”naturlige tvær-

gående energiløsninger”. Tror ikke, der er meget i den virkelige verden, 

som opleves som ”naturlige løsninger”, så man kan med fordel tone rent 

flag og sige, at området også fremover skal reguleres i forhold til natio-

nale energimålsætninger m.v. 

 

3.7. ”Kommunerne kan bidrage til formidling til borgere og virksomhe-

der…” Synes bestemt, det er en opgave, der bør fastholdes i forsynings-

selskaberne. 

 

4.5. Pulje til opkøb af ejendomme i vindmølleområder – skal i givet fald 

være med sigt på nedrivning af ejendommene, uanset bevaringsværdi. El-

lers flytter man bare støjproblemet til den næste beboer/ejer. 

 

4.12: Tilslutningspligt i lavenergiområder – går mod, hvad vi har tilladt 

de senere år. Der vil være usædvanlig dårlig marginal økonomi ved ti l-

slutningerne, som så enten skal deles med fællesskabet, eller holdes for 

sig selv. Kan opleves som nye barmarksværk-projekter. 

” 

 

 

 

  

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

SAG-2013-06367 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Beslutning 

Sagen blev tiltrådt. 
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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 

 

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. 

 

Beslutning 

Af tidsmæssige årsager blev sagen ikke behandlet på mødet. Udvalget er 

efterfølgende blev bedt om skriftlige kommentarer. Sekretariatet har ikke 

modtaget skriftlige bemærkninger i den anledning.  

  

6.2. Aftale om sagsbehandlingstider i Økonomiaftale 2015 

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

 

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. 
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Beslutning 

 

Udvalget tilkendegav følgende: 

• Fine indstillingspunkter  

• Opgørelse af sagsbehandlingstiderne skal i fokus, så kan kommuner-

ne selv kvalificere med mere kvantitative undersøgelser. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 22-08-2014 

 SIDE  |  18 

7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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8. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

8.1. Forslag til mødedatoer i 2015 

SAG-2014-01990 roe 

 

Indstilling 

Det indstilles, at de nævnte mødedatoer for 2015 tiltrædes. 

 

 

Beslutning 

Af tidsmæssige årsager blev sagen ikke behandlet på mødet. Udvalget er 

efterfølgende blev bedt om at give skriftlige kommentarer til de foreslåe-

de mødedatoer for 2015. På baggrund af indkomne kommentarer vil der 

blive fremlagt en revideret sagsfremstilling til førstkommende møde. 

  

8.2. Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 

SAG-2014-01097 sfb, akp 

 

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, croud-

sourcing mv? 

 Hvilke 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? 

 

 

Beslutning 

Af tidsmæssige årsager blev sagen ikke behandlet på mødet. Udvalget 

blev bedt om skriftlige kommentarer. 

 

Århus Kommune har givet følgende skriftlige bemærkninger i forlængel-

se af mødet: 

”Sidste gang kom først en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og kort 

tid efter en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Med et vist overlap og 

tildels forskelligt fokus. Denne gang kunne det være relevant at udvikle 

én digitaliseringsstrategi, vel og mærke i fællesskab. Så der på tværs af det 

offentlige er enighed om prioriteringer og samarbejdsmodeller i frem-
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bringelse af løsninger. 

 

I den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi har det på tek-

nik og miljøområdet knebet med at få realiseret de tiltag, som var nævnt. 

Byg og Miljø er så vidt ses gennemført, mens nye løsninger til fysisk 

planlægning vist ikke har flyttet sig særlig langt. Også et nyt ESR-system 

lader vente på sig, hvilket er ærgerligt al den stund, at vi p.t. alene i Aar-

hus Kommune betaler mere end 3 mio. kroner årligt for det nuværende, 

gamle og monopoliserede KMD-system. Det er væsentligt for en digitali-

seringsplans gennemslagskraft og troværdighed, at de aftalte initiativer 

gennemføres.  

 

Af tiltag i den kommende periode på teknik- og miljøområdet kan man 

formentlig pege på disse områder: 

 

Mobile it-løsninger til den tekniske sektor: det bør sikres, at alle kommu-

nale opgaver, som skal udføres 'i marken' kan understøttes af brugerven-

lige og effektive it-løsninger, som er vel integrerede med back end sy-

stemerne på kontoret, dvs. med fagsystemerne. Her tænker jeg især på de 

kommunale tilsynsopgaver vedr. virksomheder, anlæg, teknisk forsyning, 

veje og grønne områder. 

 

Facility Management på bygninger og arealer: der kan i fællesskab udvik-

les it-løsninger, som medvirker til en effektiv drift og vedligeholdelse af 

de kommunale bygninger og deres omgivelser. Også her skal mobile it -

løsninger indtænkes. 

 

Brand- og redning skal i de kommende år sammenlægges i væsentligt 

færre enheder. Et forandringsprojekt kan understøttes af et fælles tiltag 

med modernisering af arbejdsgange og effektive it-løsninger, som rækker 

på tværs mellem enheder og med Politi og andre myndigheder. SINE er 

formentlig kun et stykke ad vejen, andre tiltag kan tænkes at kunne med-

virke til en yderligere modernisering af området. 

 

Forsyningsområdet, bl.a. affald og fjernvarme: det er et stort, dyrt og 

komplekst område, hvor der muligvis er basis for i højere grad end ti l-

fældet er i dag at samarbejde om bæredygtige it-løsninger. 

 

Ledelsesinformation og business intelligente i hele taget. Hvad er det for 

informationer, som er væsentlige at monitorere for at drive og udvikle 

kommunerne kvalitetsmæssigt og til den laveste pris? Kommunerne kan 

gå sammen om at bygge et ledelsesinformationssystem til den tekniske 

forvaltning. Systemet skal kunne arbejde med tidsserier og analysere og 
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visualisere vha. en GIS-tilgang. 

 

Smart Cities tiltag: Store multinationale IT-selskaber og byer verden over 

er i samarbejde begyndt at udvikle helt nye IT-styringssystemer til at un-

derstøtte byers udvikling indenfor områder som trafik, bosætning, forsy-

ning, erhvervsliv, demokrati, miljø, energi m.v. Der er tale om komplice-

rede og dyre løsninger med en høj grad af innovation og risikoprofil. 

Kommunerne kan derfor med fordel gå sammen om at indføre de nye og 

ofte epokegørende systemer til gavn for forvaltning, borgere og er-

hvervsliv. 

 

Selvbetjeningsløsningerne på hjemmesiderne er typisk ikke udviklet til 

brug på mobile enheder: tablets og smartphones. Men de mobile enheder 

er efterhånden de eneste enheder, som anvendes af borgerne. Derfor har 

vi en større opgave med at få omlagt selvbetjeningsløsningerne til an-

vendelse fra mobile enheder. Det kan ikke udelukkes, at vi i et eller andet 

omfang kan løfte denne udfordring i et tværkommunalt fællesskab. I 

samme forbindelse kan man se på brugervenlighed, idet mange løsninger 

i dag ikke kan betegnes som brugervenlige. 

 

Der ligger et potentiale i at etablere fællesskaber om data og IT-

værktøjer, entreprenører og vejmyndigheder imellem. Hvad angår op-

samling af oplysninger om vejenes udstyr og tilstand, samt om konkret 

udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder på vejene. Området kan 

undersøges nærmere, og tiltag kan iværksættes i samarbejde med bran-

chen.” 

 

  

8.3. Udvalg om lokale høringer 

SAG-2014-03594 mlm 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke lovregler på teknik – og miljø-

området, der vil være relevante at se nærmere på i udvalgets arbejde.  

 

Beslutning 

Poul Hvidbjerg Hansen fra KTC´s planlovsgruppe tilkendegav, at plan-

lovsgruppen er klar til at gå ind i arbejdet, idet det blev nævnt, at det og-

så kunne være aktuelt at inddrage forhold på natur- og virksomhedsom-

rådet. 
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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14. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

14.1. Status for Diadem 

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

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

14.2. Forsinkelse af Adresseklienten 

SAG-2014-00337 TKG 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

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

SAG-2013-01843 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

14.4. ØA15 – Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne  

SAG-2014-03711 syj 

 

Indstilling 

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

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

Udvalget bad om, at denne sag ændres til en behandlingssag, idet der 

blev givet ros for, at emnet nu er på bordet og er grebet politisk med 

indsigt og forståelse for, at der skal være et rigtigt styringsredskab. Der 

kan ikke laves klimamål og planer, hvis der ikke er styringsredskaber.  

 

 

  

14.5. Høringssvar – Forslag til lov om offentlige veje 

SAG-2014-04326 nis 

 

Indstilling 

./. Det indstilles at høringssvaret tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning, idet sekretariatet dog blev op-

fordret til at arbejde for at presse maksimalt på i forhold til den proble-

matiske snerydningsbestemmelse, som også er omtalt i KL´s høringssvar. 
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15. Eventuelt  

Søren Gais oplyste, at Christian Bjerg ikke kan genvælges til KTC´s be-

styrelse jf. KTC´s regler. Han gav udtryk for, at Ålborg Kommune frem-

adrettet ønsker sig repræsenteret i TKU v.  Christian Bjerg. 

Eske noterede sig ønsket. 

 

Der blev foreslået, at der ud fra en effektiviseringstanke kunne afholdes 

TKU-videokonferencemøder. Hovedparten af udvalget fandt ikke umid-

delbart, at det var en hensigtsmæssig måde at afvikle udvalgsmøderne, 

men naturligvis kan det være en model, hvis der er få sager til behandling 

på et møde. 
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16. Lukkede sager  

 

 

 

 


