
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 

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 

Serviceområdechef Simon Kjær Hansen, Københavns Kommune 

Administrationschef Ane Marie Clausen, KTC 

Kontorchef Eske Groes, KL 

Udviklings- og forhandlingschef, Erling Friis Poulsen, KL 

Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, KL 

Direktør Lene Jensen, Lejre Kommune 

Direktør Trine Holmbjerg, Fredensborg Kommune 

Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune 

Konsulent Camilla Rosenhagen, KL (punkt 7.1) 

Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune, (punkt 2.2 og 3.1) 

Jørgen Abildgaard, Københavns Kommune (punkt 2.2 og 3.1) 

Morten Højer, Københavns Kommune (punkt 2.2 og 3.1) 

 

Afbud 

Direktør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune 

Direktør Erik Jespersen, Aarhus Kommune 

Kommunaldirektør Hanne Ahrens, Silkeborg 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 omtalte forskellige emner fra økonomiaftalen, herunder 

 

• Beredskabsområdet. KL bidrager til at udarbejde en drejebog om det 

forestående arbejde 

• Servicemål for sagsbehandling, hvor centralisering ikke har været det 

store issue, men der har været fokus på anmeldeordninger 

• Bredbånd 

• Styring af forsyningssektoren 

• Fysisk planlægning – illustreret ved at bruge eksempler. Detailhandel 

vil nok være noget af det første, der tages hånd om 

• Kodeks for implementering af reformer 

• Affaldsforbrænding. 

 

Udvalget gav følgende kommentarer: 

• Det breder sig med helt at fjerne byggesagsgebyrer. Det har den slag-

side, at der kommer flere sager – og ufuldstændige sager 

• Man kan vel forestille sig, at der vil kunne komme afledning fra ar-

bejdet om plansystemet i forhold til byggesagsområdet 

• Det er vigtigt, at KL i de videre forhandlinger arbejder for, at kom-

munerne skal have kompetencen og frihedsgraderne 

• I Københavns Kommune er der et stort ønske om at fastholde regu-

lering i forhold til lokalplaner 

• Der er store forskelle mellem kystzone, åbne land, lokalplaner mv. Vi 

skal undgå, at arbejdet i den kommende arbejdsgruppe om fysisk 

planlægning falder i en vækstdagsordenen isoleret set 

• Det kan ikke anbefales, at der arbejdes videre under overskriften 

”planloven er problemet”. Problemet kan deles op i deloverskrifter - 

fx detailhandelsbestemmelser, regulering ved kyster mv. Selv over-

skriften det åbne land er for diffus. 



Teknikerkontaktudvalget  | 13-06-2014 

 SIDE  |  6 

 

• Hvis vi tager emnerne i forhold til planlovgivning et for et og illustre-

ret med eksempler, så er der største muligheder for at få indflydelse.  

 

Eske henviste til et møde med København Kommunes direktør, inde-

holdende blandt andet refleksion om en ny fortolkning af støjreglerne, 

ad metrobyggeriet. Københavns kommune laver et papir til KL herom. 

Der blev opfordret til, at Københavns kommune bidrager til en sags-

fremstilling, der kan drøftes på det kommende møde i Teknikerkontakt-

udvalget. 

 

 

ESKE 

Er der noget af det, som Simon rejste under eventuelt, (jeg var ude af 

mødelokalet på dette tidspunkt – der skal nævnes i referatet???) 
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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 næste møde den 22. 

august 2014. 

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

drøftelserne i 2. halvår med henblik på, at den opdateres. 

 

Beslutning 

Der ønskes temadrøftelser om planområdet og om beredskabet. 

 

  

2.2. Temadrøftelse om vækst og grøn omstilling 

SAG-2014-03276 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter  

• en række mulige konsekvenser af en eventuel implementering af 

vækstplanens initiativer ikke mindst i forhold til effektiviseringen af 

forsyningssektorerne, bl.a. på varme-, affalds- og vandområdet 

• hvordan der kan samarbejdes kommunerne imellem, med virksom-

heder og vidensinstitutioner - hvad skal der til for at få en bred er-

hvervspolitisk grøn satsning i gang med kommunerne som motor 

• hvilke udfordringer kommunerne står overfor i forbindelse med grøn 

omstilling set i lyset af regeringens initiativer med særlig fokus på 

energi- og ressourceeffektivitet. 

 

Beslutning 

Morten Højer holdt et oplæg om en analyse, der er lavet om grøn øko-

nomi og grøn vækstledelse i forhold til en række større byer. Der blev 

blandt andet henvist til en LSE-afrapportering. Slideshow vedlagt refera-

tet. 

 

Morten nævnte blandt andet: 

• Analysen viser, at København har været i stand til at afkoble CO2-

udledning og vækst/capita, hvor interessen også bør fokusere på at 

sikre en tilsvarende sikker afkobling på andre miljøparametre 
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• København performer højt på alle væsentlige miljøparametre i for-

hold til andre storbyer 

• Kritisk punkt – udvikling i produktiviteten har i en periode ligget un-

der lande, vi normalt sammenligner os med 

• Direkte udenlandske investeringer til Danmark er fladet ud i de sene-

re år. Hvorfor bør analyseres nærmere. Hvilke drivere er for denne 

ændring? Dalende udenlandsk interesse kan være erstattet af danske 

investorer 

• Cleantech-sektor har det gået rigtigt godt for, og København er en 

ledende cleantech region. Man kan vælge at fokusere på, at beholde 

en førertrøje. Alternativt kan man fokusere på at sikre styrke i for-

hold til nogle nicher. Det kunne fx være nicher, med fokus på at være 

energineutrale 

• Hav fokus på det økonomiske rationale, der ligger i, at kunne flytte 

sig hurtigere. Going green 

• Der er brug for et forbedret OPP-samarbejde inden for det grønne – 

herunder i forhold til energirenoveringer i offentlige bygninger 

• Man kan godt lave en grøn omstilling og få en sort økonomi. 

 

Udvalget gav følgende kommentarer: 

• Vi må indse, at det er byer, der i form af vækstmotorer trækker om-

råder op. Det er interessant, at få den præsenterede analyse og den 

nævnte LCE-rapport frem til inspiration 

• I kommunerne er vi ikke dygtige nok til at skabe lead og bistå den 

grønne omstilling 

• I Albertslund Kommune opleves en overvældende interesse i at etab-

lere sig pga. Københavns renommé/vækst og nærhed 

• Kommunerne skal ikke flage hver for sig, men sammen med den by-

vækstmotor, man drejer sig i retning af. Der skal flages sammen – 

Gate 21- CleanTech-clusteres er gode eksempler  

• Vi har en opgave i bistå politikere i at se på tværs af fag- og kommu-

negrænser 

• Alle gode kræfter må samles om at opnå produktivitetsforbedringer 

og samtidig fastholde renommé omkring det grønne 

• Emnet kan være svært at italesætte i det landspolitiske, fordi mulig-

hed og behov for indsats og aftaler herom er mere lokalt/regionalt 

forankret i forhold til en gruppe af kommuner 

• Et af de værktøjer, som er essentielle, er adgang til data til analyse. 

En af udfordringerne her er at have en god digital infrastruktur. Car-

sten henviste til, at der er områder af forsyningen, som den tyske stat 

har købt tilbage 

• Husk også at inklinere til forskere – få inspiration til, hvordan skal 

der måles mv. 
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• Vigtigt at sætte de forskellige fagområder sammen i kommunerne, og 

have fokus på GIS-præsentation. 

 

Der var tilslutning til Christians forslag om, at tage emnet med til næste 

møde i 6-byerne. Christian tager initiativ til en drøftelse af, hvordan Kø-

benhavns kommunes indsats i forhold til grøn omstilling kan inspirere de 

øvrige i 6-bysamarbejdet. Der blev generelt opfordret til at trække på 

KTC-faggrupperne. 

 

Der udsendes med referatet en præsentation fra Københavns Kommune 

af, hvordan man kan bruge offentligt tilgængelige data til at lave egne 

analyser om grøn omstilling. 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Strategi for energirenovering af bygninger 

SAG-2014-03291 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter strategien og dens indhold, herunder 

især udviklingen af frivillige energiklasser for eksisterende bygninger, 

energiselskabernes energispareforpligtigelse, garantiordning for etage-

bygninger og større bygninger og den videre udvikling af ”Bedre bolig”.  

 

At udvalget drøfter en mulig politisk henvendelse fra KL til Klima-, 

energi- og bygningsministeriet vedr. strategien om at: 

 strategien bør følges op af en roadmap og tidsplan for udrulning 

 partnerskaber mellem erhvervsliv og kommuner understøttes i 

strategien med henblik på at skabe intelligent efterspørgsel med 

kommunerne som lokomotiv for at skabe grøn vækst (tydeligere 

rolle for kommunerne som hhv. myndighed, indkøber og facilita-

tor) 

 Energistyrelsen udvikler et værktøj til at hjælpe kommunerne 

med data om energirenoveringsmodne bygninger i kommunen 

med henblik på bundling 

 de økonomiske incitamenter for energirenovering forbedres (idet 

vi ved at samfundscasen for energirenovering er god), gerne un-

derstøttet af PSO-midler. 

 

 

Beslutning 

Niels Carsten Bluhme indledte med at notere, at strategien er direkte 

kontraproduktiv. Retningen er rigtigt – men ambitionerne er for vage.  

 

Svagheden i strategien er, at der ikke er en stærk implementeringsplan. 

Kommunerne har en stærk position til at bidrage til lokal implemente-

ring. Der hvor der kan gøres noget på vækstdagsordenen – det er på det 

tekniske område. 

 

Udvalget betonede, at der i forhold til vækstdagsordenen er et generelt 

problem med boliger og erhvervsområder, hvor bygningerne ud fra en 
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energimæssig betragtning og almindelig nedslidning er for dyre, og hvor 

der i øjeblikket sker fraflytning fra eksisterende erhvervsområder. 

 

Niels Carsten Bluhme opfordrede KL og kommunerne til at markere sig 

stærkere i forhold til energipolitikken.  

 

Udvalget bakkede op om et forslag til at udarbejde en politisk henven-

delse om kommunernes væsentlige rolle og opgave i forhold til emnerne 

i strategien. 

 

Eske konkluderede, at sekretariatet vil gå videre med sagen. 
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

4.1. Forslag om tiltag der kan fremme udrulningen af digitalt bredbånd 

SAG-2014-03017 mih/akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget diskuterer og kommer med forslag til yderlige-

re aktiviteter herunder, hvilke tiltag (eller analyser) der kunne iværksæt-

tes, for at sikre hurtig udrulning af bredbånd. 

 

Beslutning 

Eske henviste til et møde med Dansk Energi, hvor KL havde foreslået 

større åbenhed om selskabernes bredbåndsudrulning med mulighed for 

deling af kapacitet. KL´s ønske om åbenhed var blevet tilbagevist under 

henvisning til konkurrenceforhold. 

 

Udvalget henviste til at der med fordel kan hentes inspiration og viden 

fra Aalborg Universitet. 

 

Anni henviste til to konferencer, som KL´s sekretariat laver sammen 

med Erhvervsstyrelsen om kommunernes rolle i bredbånds- og mobil-

dækning.  

 

  

4.2. KL´s forslag til Naturplan Danmark 

SAG-2014-03038 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke overordnede organisatoriske 

forhold, der er vigtige for den kommunale naturforvaltning i perioden 

2014-2017 - ikke mindst i forhold til synergi i tværkommunale samarbej-

der. 

 

Beslutning 

Udvalget udtrykte bekymring om, at planen bliver en plan uden penge og 

forpligtelse, og fandt, at sekretariatet skal søge at undgå dette.  
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Udvalget var enigt i, at det vil være hensigtsmæssigt at have særlig fokus 

på invasive arter til at løfte planen. Emnet er nemt at kommunikere i 

forhold til den brede befolkning. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  

 

 

7.1. Vækstpakken varsler revision af taxiloven 

SAG-2014-03005 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke øvrige kommunale synspunkter, 

der bør bringes ind i sekretariatets arbejde med revision af taxiloven. 

 

Beslutning 

Erling henviste til et udvalgsarbejde om modernisering af taxaområdet. 

Modernisering er nu kommet ind i Økonomiaftalen for 2015 som et for-

slag om liberalisering. Forslaget vil betyde, at taxaer vil være i områder 

med mange folk. Forslaget indebærer også, at kommunerne skal følge 

med og dække huller af med lillebiler mv. Planen er, at kommunernes 

rolle i forhold til kørselskontorer og taxabevillinger, skal overtages af 

Trafikstyrelsen. Der pågår forhandlinger i sagen pt.  
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8. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

8.1. Regeringens Vækstpakke 

SAG-2014-03140 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der på baggrund af sagsfremstillingen samt en på mødet 

mundtlig orientering om status for sagen, gives kommentarer. 

 

Beslutning 

Sagen blev betragtet som en efterretningssag, nu hvor Økonomiaftalen 

for 2015 er indgået. 

 

  

8.2. Kommunal indflydelse på LAG i den kommende periode 

SAG-2014-00992 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning.      
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

9.1. Urimelige vilkår for kommunale solceller 

SAG-2013-00150 – brh 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

10.1. Status for vindmølleopkøbsordningen 

SAG-2014-01641 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

 

  

10.2. Høringssvar vedr. nyt lovgrundlag for tilladelser til indvinding af 
råstoffer 

SAG-2013-05868 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

 

  

10.3. KL’s videre arbejde for bedre rammer i den fysiske planlægning  

SAG-2013-07611 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning, idet der blev henvist til de drøftelser der 

havde været under ”Meddelelser”, samt ønsket om, at sagen drøftes igen 

på førstkommende møde i Teknikerkontaktudvalget.       
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

11.1. Status for Byg og Miljø 

SAG-2014-02389 akp  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning.      
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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 Færgesekretariatet 

SAG-2013-00877 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning.      

 

  

14.2. Uddannelsesforløb for kommunale dataanalytikere 

SAG-2014-03145 JOB 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives kommentarer til, at sekretariatet påbegynder 

planlægning af en uddannelse/kursusrække, som opkvalificerer kommu-

nale medarbejdere til at forestå dataanalyser. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning.      
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15. Eventuelt  
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16. Lukkede sager  

 

 

 

 


