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1.1 Godkendelse af referat



Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet.

REFERAT 2014

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

Deltagere
Direktør for Miljø og Energi Søren Gais Kjeldsen, Aalborg Kommune
Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune
Direktør Torben Glesborg, Københavns Kommune
Sekretariatschef Ane Marie Clausen, KTC
Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune
Direktør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune
Direktør Erik Jespersen, Aarhus Kommune
Kommunaldirektør Hanne Ahrens, Silkeborg Kommune
Kontorchef Eske Groes, KL
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.)
Konsulent Berit Mathiesen (punkt 2.2.)
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
Direktør for By, Land og Kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune
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 
opfølgning på Økonomiaftale 2015. Han orienterede konkret om, hvad 
der var status for arbejdet på Miljøministeriets område:

Klimatilpasning
Ændring af bekendtgørelse om medfinansiering, der udskyder 
medfinansieringskravet, forventes udstedt i efteråret. Den aftalte 
evaluering af finansiering til klimatilpasningsløsninger planlægges 
gennemført i 2015.

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

 
Forbrænding:
Miljøministeriet er i gang med at se på en procesplan for den 
arbejdsgruppe, 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 
datamaterialet 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 
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gået i gang med arbejdet for at støtte opnåelse af målet på 50 % 
genanvendelse af husholdningsaffald.

 
Grunddata
Forberedelser vedr. implementering af den nye FOT-forretningsmodel er 
godt i gang. Der er et godt samarbejde i FOT-bestyrelsen om de 
aktiviteter, 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. 
oktober 2014.
Desuden indstilles, at der gives supplerende input til listen over 
temadrøftelserne 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 
Teknikerkontaktudvalgsmøde kunne være aktuelt at tage en drøftelse af 
den store byplandagsorden. Hvordan håndterer man byregioner og de 
tilknyttede landområder, hvordan koordinerer man planstrategier, og 
hvad kan KL´s rolle i det arbejde være? Der vil kunne trækkes på 
erfaringer fra det samarbejde 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 
lokalplaner, 
• At der sigtes på en reduktion af de formelle proces- og 
procedurekrav i lokalplanlægningen, hvor disse krav ikke danner mening 
i en lokalpolitisk 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 
lokalplanlægningen kan indgå som et element, der kan give mere 
smidighed i lokalplanlægningen, 
• At der, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan udvikles et 
differentieret 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 
udgangspunkt i en bykommune. Hun tilkende gav følgende:
• Lokalplanpligten skal udfordres, blandt andet er 

anvendelsesændringer 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 
følgende, 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 

arbejder 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 

placeringsmuligheder for autoværksteder mere fleksibel
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• Kommunen har en projekthus- hvor man samler aktørerne og 
pengene til udvikling af kommunen

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

• Er der tilstrækkelig respekt for lokalplaner. I dag skal man have 
politiet med for at kunne håndhæve. Skal der være en bedre 
tilsynsbeføjelse? 

• 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 

anvendelse 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 
regelforenkling mv.

• Arbejdet med masterplaner (den tyske model) har kommunerne med 
gældende regelsæt frie muligheder for i dag – det skal der ikke 
lovgives om

• Styring af ejerforhold via planlægningen er det vigtigt at få ind i 
diskussionen, så det bliver muligt at bestemme i forhold til almene 
boliger

• 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 
bestemmelser i lokalplaner. Der skal være præcise bestemmelser i en 
lokalplan. 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 
plantilladelser 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 
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oplyste videre, at der i løbet af de kommende møder vil blive fokuseret 
på andre dele af de emner, som også skal behandles i udvalgsarbejdet.

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 
organisering af beredskabet, herunder processen med at skabe de nye og 
større, robuste kommunale enheder, samt vigtigheden af at få alle 
kommuner 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 
ingen 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 
mindre kørsel og hurtigere aktionstid. 

Sammenhængen mellem de blå blik og det forebyggende. Der er 
borgmestre, 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 
organisering.
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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 
infrastrukturinvesteringer 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 

mobilitet?
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 
forsyningspolitik

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 
kraftvarmekravet 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 
(planlægning, 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. 
Kalkulationsrenten blev i 2013 nedsat fra 5 til 4 %, og yderligere for 
projekter med meget lang levetid (over 35 år). Det er formentligt 
nemmere at styre, hvis renten er det parameter, man justerer yderligere 
ned (de mest rabiate vil sige til 0 %, hvis det handler om CO2, da 
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værdien heraf er 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 
tværgående 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 nationale energimålsætninger m.v.

3.7. ”Kommunerne kan bidrage til formidling til borgere og 
virksomheder…” Synes bestemt, det er en opgave, der bør fastholdes i 
forsyningsselskaberne.

4.5. Pulje til opkøb af ejendomme i vindmølleområder – skal i givet fald 
være med sigt på nedrivning af ejendommene, uanset bevaringsværdi. 
Ellers 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 
tilslutningerne, 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 
naturbeskyttelse
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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 

sagsbehandling af miljøgodkendelser også skal gælde for statslig 
sagsbehandling. Dette forhold er ikke nævnt i økonomiaftalen

• At nettosagsbehandlingstiden søges defineret ensartet på tværs af de 
tre sagsområder 

• At servicemålet udtrykt som nettosagsbehandlingstiden fastlægges 
nationalt, således at det kan danne ramme for den enkelte kommunes 
arbejde med service

• At de afsatte midler i videst muligt omfang søges anvendt til 
kommunale 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 
etableres et rejsehold, der i lighed med tidligere i forhold til 
husdyrsagerne, gives som tilbud til kommunerne i forhold til 
optimering af sagsgange mv.

• At der fokuseres på at sikre en god kommunikation og italesættelse af 
den kommunale indsats i forhold til nettosagsbehandlingstiden.



Teknikerkontaktudvalget  | 22-08-2014

SIDE  |  17

Beslutning

Udvalget tilkendegav følgende:
• Fine indstillingspunkter 
• Opgørelse af sagsbehandlingstiderne skal i fokus, så kan 

kommunerne selv kvalificere med mere kvantitative undersøgelser.
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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

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 
foreslåede 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, 

croudsourcing 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 
forlængelse 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 
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offentlige er enighed om prioriteringer og samarbejdsmodeller i 
frembringelse af løsninger.

I den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi har det på 
teknik 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 Aarhus Kommune betaler mere end 3 mio. kroner årligt for det 
nuværende, gamle og monopoliserede KMD-system. Det er væsentligt 
for en digitaliseringsplans 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 
kommunale opgaver, som skal udføres 'i marken' kan understøttes af 
brugervenlige og effektive it-løsninger, som er vel integrerede med back 
end systemerne 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 
udvikles 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 
medvirke 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 
tilfældet 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 
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forvaltning. Systemet skal kunne arbejde med tidsserier og analysere og 
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 
understøtte byers udvikling indenfor områder som trafik, bosætning, 
forsyning, erhvervsliv, demokrati, miljø, energi m.v. Der er tale om 
komplicerede 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 erhvervsliv.

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 
anvendelse 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 
opsamling 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 
branchen.”

8.3. Udvalg om lokale høringer
SAG-2014-03594 mlm

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke lovregler på teknik – og 
miljøområdet, der vil være relevante at se nærmere på i udvalgets arbejde.

Beslutning
Poul Hvidbjerg Hansen fra KTC´s planlovsgruppe tilkendegav, at 
planlovsgruppen er klar til at gå ind i arbejdet, idet det blev nævnt, at det 
også kunne være aktuelt at inddrage forhold på natur- og 
virksomhedsområdet.
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9. Orienteringssager - Energi og 
forsyningspolitik
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10. Orienteringssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse



Teknikerkontaktudvalget  | 22-08-2014

SIDE  |  25

11. Orienteringssager – Miljøpolitik
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og 
transportpolitik
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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 
opfordret til at arbejde for at presse maksimalt på i forhold til den 
problematiske 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 
bestyrelse jf. KTC´s regler. Han gav udtryk for, at Ålborg Kommune 
fremadrettet 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 
umiddelbart, 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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NOTAT

KL´s udspil til Naturplan Danmark

Baggrund
I regeringsgrundlaget fra 2011 lægges der op stort op til Naturplan 
Danmark. Siden har regeringens Natur- og Landbrugskommission afleveret 
sine anbefalinger. Store dele af dens landbrugsanbefalinger er 
implementeret, mens kun et enkelt naturforslag er undervejs, nemlig 
naturfonden. Derfor hilser KL det særdeles velkomment, at regeringen nu 
forventes at fremlægge sin naturplan i sensommeren 2014. 

KL har i juni 2013 været til et møde på administrativt niveau om planens 
nationale naturnetværk. I forlængelse af det ser KL frem til at en 
konstruktiv dialog om det øvrige indhold af planen, idet kommunerne er 
myndighed på naturområdet og har projektansvaret for Natura 2000-
naturindsatsen.

KL´s politik adresserer både nationale og kommunale udfordringer og 
behov - ud fra faglige, styringsmæssige og økonomiske vinkler. Et centralt 
fokus er proaktivt at give kommunerne mulighed for at skabe resultater, der 
gør en reel forskel i naturen og for borgene. Derfor er det essentielt at der 
er sammenhæng ml. statslige målkrav, kommunale finansieringsmuligheder 
og virkemidler. 

Naturområdet er præget af mange faglige og tekniske forhold. Den 
konkrete udformning af disse forhold har afgørende betydning for både 
natureffekten og synergien til andre velfærdsområder. KL´s konkrete 
forslag sigter derfor både på at opnå reel natureffekt på en økonomisk 
effektiv måde - og sikre synergi med andre kommunale velfærdsområder 
som fx friluftsliv, turisme, læring og erhvervsudvikling. 
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Forslagene er i det følgende organiseret indenfor fire overordnede temaer: 
Strategi, naturindsats, vandindsats og naturbeskyttelse. Forslagene vedtages 
imidlertid på et tidspunkt, hvor regeringens Naturplan Danmark endnu ikke 
er offentliggjort. Den konkrete præsentation af forslagene i offentligheden 
vil derfor afhænge af indhold og form i Naturplan Danmark. 

STRATEGISKE TILTAG

Grønt Danmarkskort (nationalt naturnetværk)
Naturplan Danmarks geografiske kort skal skabes via en revision af de 
nuværende udpegninger af økologiske forbindelser i kommuneplanerne, 
hvilket KL tidligere har tilkendegivet er den rigtige model. Derved kan der 
sikres både dynamik og resultatfokus i stedet for ikke-implementerede 
statiske kortudpegninger. Det kræver dog, at kommunerne i højere grad 
samarbejder tværkommunalt. Udpegningerne får karakter af potentiel natur 
og skal implementeres frivilligt, hvorfor den nuværende arealanvendelse kan 
opretholdes.

KL foreslår, at kommunerne samarbejder i et mindre antal lovfæstede 
regionale netværk, der inddeles af kommunerne efter organisatoriske 
forhold – det kunne fx være de 5 kommunekontaktråd (KKR). Den 
tværkommunale model har bl.a. vist sin styrke indenfor vandområdet, hvor 
de lovfæstede vandråd i 2014 har været en succes.

Den Danske Naturfond
Private fonde har i 2013 sammen med regeringen som en del af finanslov 
2014 aftalt at oprette Den Danske Naturfond. Trods intense forhandlinger 
er den konkrete udmøntning endnu ikke på plads. 

KL foreslår, at der med rettidig omhu kommer fokus på at realisere fonden 
nu – og at evt. særinteresser viger. 

KL foreslår, at fonden arbejder tæt sammen med kommunerne lokalt og 
nationalt – herunder at et fondsbestyrelsesmedlem har kommunal 
opbakning. KL foreslår desuden, at der proaktivt skabes en 
partnerskabsmodel med kommunerne, så fondens biodiversitetsfokus kan 
indgå i synergi med friluftsliv etc. fx i de grønne råd, hvor lodsejere og 
grønne organisationer er repræsenteret.

National handlingsplan for biodiversitet
Efter biodiversitetskonventionen er den danske regering forpligtet til at 
stoppe tabet af biodiversitet. Dette mål blev i 2004 indskrevet i den danske 
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regerings naturpolitik, men er ikke implementeret i dansk lovgivning. Dette 
skisma giver uklare forventeringer – ikke mindst til kommunerne.

KL foreslår, at der udarbejdes en national handlingsplan for biodiversitet – 
der adresserer mål, finansiering, indsatsområde, virkemidler, rollefordeling, 
naturovervågning og evaluering. KL forventer i lighed med andre aktører, at 
Naturplan Danmark håndterer dette. 

NATURINDSATSEN
I medfør af EU´s naturdirektiver har staten i 2010 igangsat den omfattende 
Natura 2000-indsats over tre 6-årige perioder frem til 2027. Indsatsen er 
lovpligtig for kommunerne, der skal udarbejde handleplaner og iværksætte 
de konkrete tiltag. Kommunerne har med stort ejerskab igangsat indsatsen 
og sikret synergi til andre kommunale velfærdsområder.

Landdistriktsprogrammet (LDP)
Regeringen har i juli 2014 besluttet, at 5-7 % af landbrugsstøtten fremover 
skal anvendes til LDP. KL mener fortsat, at hovedparten af midlerne skal 
anvendes til vand- og naturindsatsen. På naturområdet er der brug for nye 
målrettede ordninger, der kan samle de mange lodsejere, der typisk er i et 
naturområde. 

KL foreslår, at 
 Naturplejemidlerne målrettes ved en finansieret faciliteringsordning, 

hvor den bedste natur samplejes på tværs af lodsejerskel 
 Tilskudssystemet for Natura 2000-natur bygges op på samme måde 

som for Natura 2000-skov, der er langt mere målrettet
 Der skabes nye virkemidler, som fx jordfordeling light.

Forslagene vil bl.a. give bedre muligheder for naturpleje som driftsgren.

Natura 2000-indsatsen
I økonomiaftale 2013 ml. regeringen og KL er det aftalt, at vand- og 
naturindsatsen 2016-2021 skal ske via en mål- og rammestyring. På 
vandområdet er det i en vis grad lykkedes – dels tager kommunerne den 
indledende dialog i vandrådene, dels kommer der nye virkemidler til 
vandløbsindsatsen.

På naturområdet har Naturstyrelsen valgt selv at tage den indledende dialog 
med lodsejerne i 2014 – og p.t. ser der ikke ud til at komme nye virkemidler 
udover de nuværende LDP-ordninger til hhv. pleje og projekter. I et sådant 
set-up amputeres mål- og rammestyringen og implementeringen 
vanskeliggøres for kommunerne.
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KL foreslår, at det etableres støtteordninger for nationale midler (dvs. 
uafhængigt af LDP) med specifikke mål – de kan fx gå i stedet for den 
nuværende økonomiske kompensation i form af DUT.

Integrerede Natura 2000-Life-projekter  
Der er i den indeværende Natura 2000-periode i 2013-2015 afsat 75 mio. kr. 
til national medfinansiering af statslige krav til den kommunale Natura 
2000-indsats. Dette lykkedes efter flere års forhandling på politisk og 
administrativt niveau.
 
Der forventes at blive afsat nationale midler til national medfinansiering af 
den kommunale lysåbne Natura 2000-indsats i perioden 2016-2021. I det 
nye set-up bliver det dog større projekter, der skal integreres med 
klimatilpasning, landdistriktsudvikling, vandløbsprojekter etc. - altså 
kommunale velfærdområder.

KL foreslår, at der fortsat afsættes nationale midler til den nødvendige 
medfinansiering af den lysåbne Natura 2000-natur – og forudsætter, at 
kommunerne fortsat får styringsansvaret for disse projekter, så synergien til 
de kommunale velfærdsområder sikres.

KL foreslår, at Naturstyrelsen til stadighed er bevidst om at sondre ml. sine 
roller som lovgivende, planlæggende, tilskudsgivende og potentielt 
udførende og tilskudsmodtagende aktør på naturområdet. 

VANDINDSATSEN
 I medfør af EU´s vandrammedirektiv har staten i 2010 igangsat den 
omfattende vandplanindsats over tre 6-årige perioder frem til 2027. 
Indsatsen er lovpligtig for kommunerne, der skal iværksætte de konkrete 
tiltag. Kommunerne har med stort ejerskab igangsat indsatsen og sikret 
synergi til andre kommunale velfærdsområder.

Landdistriktsprogrammet (LDP)
Der er en lang række kommunale indsatser, der behandles som siloer i den 
statslige LDP-administration – men er dybt integreret i hinanden ift. 
myndighedsudøvelse, projekter, drift etc. og i øvrigt foregår i samme 
vandløb. 

KL foreslår, at støtteordninger ml. vådområder og andre vandløbsprojekter 
integreres eller sammentænkes. P.t er der fx 5 uafhængige 
vandløbsordninger - nitrat-vådområder, fosfor-vådområder, fjernelse af 
spærringer, udlægning af gydegrus, opgravning af rørlagte strækninger – og 
der kommer flere til i perioden 2016-2021.
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Forbedret vandmiljø via lavbundsarealer
Der er i et vækstforlig i Folketinget fra juli 2014 afsat 165 mio.kr. til 
udtagning af landbrugsjord i lavbundsarealer med henblik på CO2-
reduktion og nitrattilbageholdelse. Arealerne ligger i det åbne land, hvor 
kommunerne er indgangen til det offentlige både ift. plan-, myndigheds- og 
driftsopgaver. 

KL foreslår, at udtagningen skaber synergi og ikke sker i konflikt med den 
kommunale natur- og vandforvaltning, kommuneplanlægning, 
klimatilpasning etc. Der bør derfor arbejdes mod en styringsmodel hvor 
kommunerne har rollen som den decentrale offentlige aktør.

Vådområder
Implementering af de kommunale vådområder går nu ind i den afsluttende 
fase frem til ultimo 2015. De statslige rammevilkår er ændret betydeligt 
undervejs – ved et stort bureaukrati, konkurrerende statslige vådområder og 
helt nye faglige fosforkrav. Den detaljerede statslige lokalisering - der ikke 
gælder for de statslige vådområder - har yderligere vanskeliggjort indsatsen.
KL er nu i tæt dialog med kommunerne om at komme i mål med indsatsen.

KL foreslår, at lokalisering af næste periodes vådområdeindsats, 
minivådområder og andre specifikke nitratreducerende tiltag sker efter 
forudgående dialog i vandrådene med repræsentanter for lodsejere og 
grønne organisationer. I forlængelse af dette forudsættes det, at 
kommunerne i den kommende vandplanperiode forlods får de samme enkle 
lokaliseringsvilkår for vådområderne, som staten har haft i den indeværende 
planperiode.

FORBEDRET NATURBESKYTTELSE

Beskyttede naturtyper, § 3 områder
Natur- og Landbrugskommissionen har foreslået en række forbedringer af 
beskyttelsen. 

KL foreslår som kommissionen, at naturtilstanden på arealerne bør sikres ved 
at der fastsættes regler, der forbyder eller begrænser muligheden for at 
gødske og sprøjte – det kan fx ske i synergi med tilskud til naturpleje. 

KL foreslår som kommissionen, at bødeniveauet for overtrædelser hæves for 
at sikre præventiv effekt og bringe niveauet i overensstemmelse med 
lignende overtrædelser.
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KL foreslår ikke en bindende udpegning, da den vil blive meget administrativ 
tung – og fordi de begrænsede statslige naturmidler p.t. er bedre brugt på 
andre indsatser.

KL foreslår ikke, at registrering og afregistrering skal ændres til en afgørelse. 
Dels flugter det ikke de beskyttede naturtypers dynamiske karakter 
geografisk og retsligt. Dels vil det blive bekosteligt i økonomisk 
kompensation til kommunerne.

Biodiversitet i skovene
Der har de seneste år blandt fagfolk været en intens debat om de danske 
skoves biodiversitet, dvs. artsmangfoldighed af dyr og planter. Samtidigt er 
der afsat 252 mio.kr. i perioden 2014-2015 til Natura 2000-skovtilskud – 
med hidtil meget får ansøgninger. 

KL foreslår, at der i første omgang sikres afløb for de midler, der er afsat til 
skovbiodiversitet i perioden 2014-2015. KL foreslår dernæst, at evt. nye 
midler anvendes efficient til varig beskyttelse af fx danske kystløvskove, der 
er ubeskyttede og indeholder langt større biodiversitet end mange 
beskyttede naturtyper.

KL foreslår, at kommunale skove fremover ligebehandles med statskove og 
private skove – så de også kan opnå de nationale tilskud, som den øvrige 
sektor får.

Naturstyrelsen har den ubestridte rolle som den samlende nationale og 
decentrale aktør på skovområdet – både som myndighed, ejer og skovrejser. 
Kommunerne oplever ved skovrejsning et godt samarbejde med styrelsen. 

KL foreslår, at der fortsat nationalt prioriteres midler til skovrejsning – på en 
måde, hvor der skabes synergi til lokalt friluftsliv og andre velfærdsydelser.
Selv om indsatsen ikke er direktivbundet ligesom vand- og naturindsatsen, 
giver den god mening.

Invasive arter
De økonomiske vismænd har ultimo februar 2014 påpeget, at den danske 
indsats mod invasive arter ikke er effektiv nok. Årsagen er bl.a. at der ikke 
er sikret virkemidler og finansiering til statens handlingsplan til bekæmpelse 
af invasive arter. Med EU´s kommende direktiv for invasive arter bliver det 
nødvendigt at målrette indsatsen.

Mange kommuner har benyttet sig af den lovhjemlede mulighed for at 
udarbejdes indsatsplaner til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Derved er der 
mulighed for at bekæmpe planten på private arealer, hvis ejeren ikke selv 
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har gjort det. Konceptet er imidlertid sådan, at bøden til den private ejer 
tilgår statskassen, mens kommunen står tilbage med driftsudgiften.

KL foreslår, at der indføres en ordning, hvor kommune kan opkræve en 
afgift til dækning af driftsudgiften – i lighed med en parkeringsafgift. KL 
foreslår desuden, at der overvejes om ordningen også kunne gælde andre 
skadelige, invasive arter – ex rynket rose, der udkonkurrerer den danske 
kystflora.

Marin naturbeskyttelse
Det marine område hører myndighedsmæssigt under staten, på nær visse 
kystnære naturindsatser. Ikke desto mindre arbejder flere kommuner for at 
fremme den marine kystbeskyttelse, fx med den stort anlagte Naturpark 
Lillebælt. 

KL foreslår, at en evt. statslige prioritering af marin naturbeskyttelse 
sammentænkes med kommunale indsatser for natur, friluftsliv, turisme og 
erhvervsudvikling.

 



9.2 Evaluering af politiske aftaler om organisering af 
affaldssektoren



Bilag 1   

Jord & Affald 
J.nr.  
Ref.  
Den 1. juli 2011 
 

   
    
   
  

 
 
 
 
 
 
Aftale om etablering af en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen 
      

• Der etableres en tilmeldeordning i alle kommuner, som virker fra 1. januar 2012.  
• Kommunerne får valgfrihed i forhold til valg af følgende tilmelde- og betalingsmodeller, her-

under kombinationer heraf: Abonnements -, klippekort- eller betaling efter vægt.   
• Kommuner skal give adgang til mindst én genbrugsplads pr. kommune / indenfor oplandet 

til et kommunalt fællesskab, som kommunen indgår i. 
• Kommuner må kun give adgang til virksomheder, som benytter lovligt indregistrerede køre-

tøjer på op til 3500 kg + evt. trailer.  
• Der skal senest pr. 1. januar 2013 etableres mulighed for, at kommunerne kan give adgang 

til genbrugspladsen for virksomheder beliggende i andre kommuner  
• Kommuner må ikke fastsætte mængdebegrænsninger for virksomhedernes adgang, men 

der skal dog fortsat kun gives adgang til op til 200 kg farligt affald om året fra tilmeldte virk-
somheder. Farligt affald skilles fra det øvrige affald og afregnes særskilt efter en særlig pris, 
der er fastsat på baggrund af de højere behandlingsudgifter til denne type affald. Det gæl-
der uanset hvilken betalingsmodel, der er valgt. 

• Virksomhederne må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald. 
• Kommuner må kun give adgang til virksomheder med affald, som er omfattet af producent-

ansvarsregler, såfremt virksomhederne er tilmeldt genbrugspladsordningen. Tilsvarende 
gælder for virksomheder, der ønsker at aflevere lettere forurenet jord i mængder under 1 
m3. 

• Kommunerne skal i deres gebyrfastsættelse for ordningen fastsætte kostægte priser i for-
hold til afleverede mængder. I 2012 kan kommunerne anvende kategorier og fordelingsnøg-
ler indeholdt i den gældende affaldsbekendtgørelse. Administrationsudgifterne for gen-
brugspladsordningen betales under denne ordning, ligesom det gælder for andre ordninger. 
Der kan ikke opkræves kapacitetsgebyr (”rådighedsgebyr”), da kommunernes forsynings-
forpligtelse ophæves. De relativt mindre generelle administrationsomkostninger (generel af-
faldsplanlægning, regulativudstedelse, information til virksomheder, kampagner mv.), som 
ikke kan fordeles på de enkelte ordninger, opkræves hos alle virksomheder i forbindelse 
med opkrævning af gebyr for en af de affaldsordninger virksomhederne i øvrigt er med un-
der f.eks. dagrenovation.  Dette vil gælde virksomheder, der ikke er blevet generelt fritaget 
efter affaldsbekendtgørelsens regler. 

• Gebyrerne vil variere fra kommune til kommune afhængigt af serviceniveau, antal tilmeldte 
virksomheder mv,  

• Ordningen evalueres efter 2 år. Evalueringen skal bl.a. belyse: 
- Modtagne mængder erhvervsaffald på genbrugspladserne set i forhold til hvordan er-
hvervsaffald i øvrigt håndteres, herunder hvor meget der eksporteres. 
- Hvorvidt gebyrerne for genbrugspladsordningen er kostægte 
- Kommunernes udgifter til administration af genbrugspladsordningen samt virksomheder-
nes brug af ordningen. 
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- Om der sker databrud som følge af, at for store mængder fra virksomhederne håndteres 
på genbrugspladserne 
- Hensyn til afbureaukratisering.  

• Der skal gennemføre brugerundersøgelser i 2012 og 2013 med henblik på bl.a. at kunne 
belyse graden af kostægthed. 

• Evalueringen skal om muligt særligt afdække, om der er opstået utilsigtede miljømæssige 
konsekvenser.  

• Såfremt evalueringen viser, at det har været muligt at etablere kostægte priser, herunder 
dokumentation for sammenhæng imellem brug og betaling i kommuner, der har valgt abon-
nementsmodellen, kan kommunerne vælge at fortsætte med en abonnementsmodel. 

• Kommunalbestyrelsen gennemfører stikprøvekontrol med, at tilmeldte virksomheder ikke af-
leverer andet og mere end det, der betales for, herunder at der betales (sidstnævnte kontrol 
vil afhænge af valgte betalingsregler).  

• Miljøstyrelsen etablerer et forbedret grundlag for kontrol med ikke-tilmeldte virksomheder 
(stikprøver) på baggrund af en ny regel, der fastslår, at virksomheder kun må aflevere er-
hvervsaffald på genbrugspladsen, hvis de er tilmeldt.  

• Det er fortsat en kommunal beslutning, hvor meget og hvordan kontrollen skal gennemfø-
res. Kontrollen er vanskelig, og der må fortsat forventes at være situationer, hvor det næppe 
kan afsløres, at brugeren snyder.  



9.2 Evaluering af politiske aftaler om organisering af 
affaldssektoren



   

 
 
 
21. juni 2007 
 

   
    
   
  

 

 
 

Politisk aftale om organisering af affaldssektoren 
Regeringen har den 21.6.2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Social-
demokraterne og Socialistisk Folkeparti om følgende: 
 
1. Hovedlinjer i aftalen 
Denne aftale sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne 
er enige om, at miljøministeren skal iværksætte følgende initiativer for affaldssektoren. Initiativerne 
tager udgangspunkt i regeringsudspillet om ”Den nye affaldssektor” og anbefalinger fra arbejds-
gruppen om organisering af affaldssektoren ”En effektiv affaldssektor”.  

- Der skal i højere grad være frit valg for virksomhederne i forhold til affald, der genanvendes  
- Det skal være miljømæssigt forsvarligt, nemt og billigt for borgere og virksomheder at kom-

me af med deres affald 
- Aftalen sigter mod at fastholde og videreudvikle den høje miljøkvalitet som findes i Affalds-

strategi 2005-08. 
- Der skal være tilstrækkelig affaldsbehandlingskapacitet 
- Der skal være effektiv service til borgere og virksomheder samt effektiv kontrol med, at af-

faldet håndteres korrekt 
- Affaldssektoren skal være økonomisk effektiv  
- Færre regler skal erstatte de 8000 regulativfastsatte ordninger der findes i dag. 

 
2. Aftalens indhold 
 
2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt er-
hvervsaffald 
 
Frit valg af genanvendelsesanlæg og ny ansvarsfordeling 
I dag skal den enkelte kommune anvise virksomhedens affald til anlæg, der kan genanvende affal-
det. Fremover skal virksomheder med affald, der skal genanvendes frit kunne vælge mellem an-
læg, der er opført på en landsdækkende liste over genanvendelsesanlæg. Det skal fremgå af listen, 
hvilke typer genanvendeligt affald, anlægget er godkendt til at behandle. For at blive optaget på 
listen, skal anlæggene være miljøgodkendt og leve op til en given kvalitet af genanvendelse, der er 
fastsat for den konkrete affaldstype. Frit valg af genanvendelsesanlæg for virksomheder vil gøre 
indsamling og genanvendelse mere effektiv. Centrale behandlingskrav for udvalgte affaldstyper vil 
understøtte det frie valg og styrke konkurrencen på markedet for genanvendeligt affald.  
 
I dag går affaldet typisk gennem mange hænder, inden det er færdigbehandlet. Derfor er det ikke 
altid hensigtsmæssigt, at det er den oprindelige affaldsproducent, der har ansvaret for affaldet, fra 
det opstår på virksomheden og indtil det er behandlet helt færdigt. Fremover skal den, som har 
med affaldet at gøre derfor også have ansvaret for, at det bliver håndteret rigtigt på hvert trin i pro-
cessen. Det skal dog fortsat være affaldsproducentens ansvar at kildesortere affaldet korrekt efter 
de gældende regler. Frit valg af behandlingsanlæg for erhvervsaffald, der skal genanvendes, vil 
sammen med affaldsafgiften trække i retning af mere genanvendelse.  
 

Miljø- og Planlægningsudvalget 
MPU alm. del - Bilag 486 
Offentligt            
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Kommunernes rolle som myndighed og driftsherre skal være klart adskilt på affaldsområdet. Adskil-
lelsen skal sikre, at der fortsat kan være fuld tillid til, at myndighedsudøvelse sker på et objektivt 
grundlag. Samtidig skal driftsøkonomiske beslutninger udelukkende træffes ud fra driftsøkonomiske 
hensyn. Adskillelse skaber også større gennemsigtighed i den kommunale økonomi ved at skabe 
en klar opdeling mellem gebyr- og skattefinansierede aktiviteter.  
 
• Forligsparterne er enige om, at virksomhederne skal have frit valg af genanvendelsesanlæg. 

Reglerne om frit valg af genanvendelsesanlæg, herunder kravene til at blive optaget på den 
landsdækkende liste over godkendte genanvendelsesanlæg, træder i kraft den 1. januar 2009. 
Miljøstyrelsen vil tilrettelægge reglerne i tæt dialog med de relevante aktører. 

 
• Forligsparterne er enige om, at der for udvalgte affaldstyper fremover skal fastsættes ens be-

handlingskrav, der gælder for hele landet.  
 
• Forligsparterne er enige om, at ansvaret for erhvervsaffald der genanvendes kan overdrages til 

en godkendt affaldsindsamler eller godkendt anlæg. Reglerne om overdragelse af ansvaret for 
det genanvendelige erhvervsaffald træder i kraft den 1. januar 2009. Miljøstyrelsen vil udarbej-
de forslag til regler i tæt dialog med de relevante aktører.  

 
• Forligsparterne er enige om, at det fortsat er en kommunal opgave at klassificere, om affald fra 

virksomheder skal genanvendes, forbrændes eller deponeres. I tilfælde af tvivl om klassificerin-
gen skal kommunen kun anvise affald til genanvendelse, hvis den affaldsproducerende virk-
somhed kan dokumentere, at et anlæg, der er opført på den landsdækkende liste over god-
kendte genanvendelsesvirksomheder, kan og vil behandle det efter de fastlagte behandlings-
krav.  

 
• Forligsparterne er enige om, at der skal ske adskillelse af kommunernes rolle som myndighed 

og driftsherre. 
 
Farligt affald 
Det er vigtigt, at farligt affald behandles rigtigt. En klar ansvarsfordeling kombineret med det nød-
vendige tilsyn betyder, at frit valg af indsamler og genanvendelsesanlæg også kan lade sig gøre for 
genanvendeligt farligt erhvervsaffald.  Klassificering af farligt affald skal være en kommunal opga-
ve, fordi kommunerne via deres tilsyn med virksomhederne har den fornødne kompetence og det 
konkrete kendskab til virksomhedernes affald. Kommunerne skal også fortsat have ansvaret for alt 
farligt affald fra husholdninger og den del af virksomhedernes farlige affald, der skal deponeres 
eller forbrændes. Frit valg af indsamler og behandlingsanlæg for det genanvendelige, farlige er-
hvervsaffald ændrer ikke på de nuværende regler for eksport af affald og forringer dermed ikke 
kontrollen med eksport af farligt affald til nyttiggørelse udenfor Danmark. 
 
Virksomhederne skal have adgang til at aflevere små mængder farligt affald på genbrugsstationer-
ne. Betalingen herfor er nævnt under afsnittet om virksomhedernes betaling for at genbrugsstatio-
nerne stilles til rådighed for dem.  
 
• Forligsparterne er enige om, at farligt genanvendeligt erhvervsaffald også indgår i den nye ord-

ning med frit valg af genanvendelsesanlæg og indsamlere for virksomheder. De relevante par-
ter inddrages i den konkrete udformning heraf. 

 
• Forligsparterne er enige om, at det fortsat også er en kommunal opgave at klassificere, om far-

ligt affald fra virksomheder skal genanvendes, forbrændes eller deponeres. I tilfælde af tvivl om 
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klassificeringen skal kommunen kun anvise det farlige affald til genanvendelse, hvis den af-
faldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at et anlæg, der er opført på den landsdæk-
kende liste over godkendte genanvendelsesvirksomheder, kan og vil behandle det efter de fast-
lagte behandlingskrav.  

 
• Kommunernes klassificering af farligt affald som genanvendeligt, forbrændings- eller depone-

ringsegnet vil indgå i evalueringen af fritvalgsordningen, der skal gennemføres, når den har 
fungeret i tre år. 

 
 
Genbrugspladser 
Kommunerne skal fremover sikre, at alle virksomheder kan aflevere affald, der i art og mængde 
svarer til en husholdning, på en kommunal genbrugsplads. Virksomheder med små mængder farligt 
affald skal kunne aflevere det på de kommunale genbrugspladser, uanset hvordan det efterfølgen-
de skal behandles. Virksomheder skal betale for, at genbrugspladsen står til deres rådighed og der 
skal udformes ens principper for opkrævningen af gebyrer for virksomhedernes benyttelse af gen-
brugspladser i hele landet. De konkrete principper for gebyrberegning fastlægges i tæt samarbejde 
med repræsentanter for affaldsproducenter og branchen. 
 
• Forligsparterne er enige om, at virksomheder i hele landet skal have adgang til deres kommu-

nale genbrugspladser og skal betale for det. Parterne er enige om, at ordningen skal gebyrfi-
nansieres, og at gebyret for at genbrugspladsen stilles til deres rådighed, skal beregnes på 
baggrund af ens principper, som afspejler omkostningerne og tillige modvirker krydssubsidie-
ring. Reglerne skal træde i kraft den 1. januar 2009. 

 
• Ministeren drøfter de konkrete principper for gebyrberegningen med forligsparterne inden de 

nye regler træder i kraft. 
 
2.2 Effektiv service og administrativ forenkling – regulativer, data og gebyrer 
Det skal være lettere at se, hvilke regler som gælder, og det skal være mere enkelt at få et overblik 
over de forskellige regler i kommunerne.  
 
I dag indsamler myndigheder data om affald på hver deres måde og det giver store og unødvendi-
ge administrative byrder for virksomhederne. Indberetningen af data om affald skal forenkles og 
dobbeltindberetninger skal forhindres. 
 
Alle affaldsordninger (f.eks. indsamling af dagrenovation og haveaffald samt genbrugspladser) skal 
finansieres via gebyrer. Det betyder at, det kun er håndteringen af herreløst affald, som kan skatte-
finansieres. Kommunerne skal følge ens principper for, hvordan de fordeler omkostningerne på 
forskellige brugergrupper. Der skal føres regnskab med omkostningerne for hver enkelt affaldsord-
ning. Gebyret kan opkræves som ét gebyr for den enkelte borger eller virksomhed. 
 
Retningslinjer for standardregulativerne og principperne for gebyrberegning fastlægges i tæt sam-
arbejde med repræsentanter for affaldsproducenter og branchen. 
 
• Forligsparterne er enige om, at der skal udformes standardregulativer for husholdnings- og er-

hvervsaffald, som kommunerne har pligt til at bruge. Standardregulativerne skal træde i kraft fra 
1. januar 2009. 
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• Forligsparterne er enige om, at der skal etableres et samlet landsdækkende affaldsdatasystem, 
som alle myndigheder og øvrige relevante aktører har pligt til at indberette til og anvende. Sy-
stemet skal være obligatorisk fra 1. januar 2010. 

 
• Forligsparterne er enige om, at reglerne om kommunale gebyrer for affald skal revideres, så 

gennemsigtigheden øges. Der skal samtidig opstilles kriterier for, hvordan de enkelte omkost-
ninger fordeles på brugergrupper og hvilke typer af virksomheder, som kan opkræves gebyr. 
Revisionen af gebyrreglerne skal være implementeret den 1. januar 2009. 

 
• Ministeren drøfter de konkrete principper for standardregulativer og gebyrer med forligsparterne 

inden de nye regler træder i kraft. 
 
2.3 Innovation – nye teknologier til affaldsbehandling 
Der sker i disse år en kraftig udvikling indenfor teknologier til affaldsbehandling, som kan medvirke 
til at mindske ressourcetabet og miljøbelastningen ved affald og udnytte energi og ikke-fornyelige 
ressourcer som f.eks. metaller bedre. Eksempelvis har flere danske virksomheder i samarbejde 
med affaldsbehandlingsanlæg igangsat forsøgsprojekter, der skal afdække mulighederne for pro-
duktion af bioethanol af affald.  
 
I dag fremstår Danmark sammenlignet med lande både inden og udenfor Europa som foregangs-
land i forhold til håndtering af affald. Der er dog behov for en styrket innovationsindsats for at sikre, 
at Danmark også fremover vil have et teknologisk forspring. 
 
Den nye model for genanvendeligt erhvervsaffald bidrager i form af frit valg og ensartede behand-
lingskrav til et teknologisk løft i affaldssektoren. Frit valg af anlæg vil skabe rum for en professiona-
lisering af området, der kan give en bedre sortering og genanvendelse af erhvervsaffaldet.  
 
Til forskel fra innovation i eksempelvis vandsektoren er affaldssektoren karakteriseret ved, at der i 
forhold til en række særligt kritiske affaldsfraktioner allerede er udviklet nye behandlingsteknologier. 
Det primære behov for disse er derfor ikke at få tilført flere støttemidler til udvikling. Derimod er det 
væsentligt, at de væsentligste barrierer for fuldskalaopførelse afhjælpes. På lidt længere sigt vil der 
dog stadig være behov for midler til at udvikle behandlingsteknologier i takt med at nye komplekse 
affaldsfraktioner opstår og kræver særskilt behandling. Der findes allerede tilskudsmuligheder til 
teknologiudvikling i affaldssektoren f.eks. globaliseringspuljen, det energiteknologiske udviklings- 
og demonstrationsprogram (EUDP), virksomhedsordningen og PSO-støttemidler. Branchen opfor-
dres til at udnytte de muligheder, der bl.a. ligger i de ovenfor nævnte nyoprettede puljer. 
 
For de konkrete teknologier vurderes det på nuværende tidspunkt at være vanskeligt at tiltrække 
risikovillig kapital. Det vurderes, at investeringsrisikoen kan reduceres ved at udfase de miljømæs-
sigt dårligste behandlingsmetoder, eventuelt suppleret med sikring af tilstrækkelige affaldsmæng-
der til nye specialiserede anlæg. Således skal der i forhold til særligt kritiske affaldsfraktioner, ek-
sempelvis røggasrensningsprodukter, shredderaffald, imprægneret træaffald, og PVC-affald, i takt 
med at ny viden tilvejebringes, iværksættes samfundsøkonomisk begrundede reguleringsmæssige 
tiltag. Dette kan eksempelvis bestå i skærpede nationale behandlingskrav kombineret med et åbent 
licitationsudbud af en midlertidig ret til behandling af de nævnte fraktioner baseret på krav om en 
given behandlingspris og miljøkvalitet. Behandlingskravene skal i så fald være klare og annonceres 
i god tid, så virksomhederne indenfor en rimelig overgangsperiode kan indrette deres teknologi og 
produktudvikling efter reguleringen. Ligeledes skal de skærpede miljøkrav til disse fraktioner videre-
føres, når udbudsperioden er afsluttet. 
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Overordnet skal der arbejdes for, at behandlingskravene ligeledes gennemføres på EU-niveau. Det 
vil betyde et større marked for teknologierne og samtidig øge sandsynligheden for, at der er et 
økonomisk potentiale for at udvikle nye teknologier for affaldstyper, der kun findes små mængder af 
i Danmark.  
 
• Forligsparterne er enige om, at der med udgangspunkt i samfundsøkonomiske analyser skal 

identificeres reguleringsmæssige tiltag, eksempelvis skærpede miljøkrav og udbud af retten til 
behandling af specificerede affaldsfraktioner i en begrænset periode med henblik på at under-
støtte nye teknologier til behandling af røggasrensningsprodukter, affald af imprægneret træ, 
shredderaffald og pvc-affald. Igangsættelse af konkrete tiltag bør som udgangspunkt bero på 
den samfundsøkonomiske rentabilitet forbundet hermed. 

 
• Forligsparterne er enige om at arbejde for behandlingskrav til udvalgte miljøproblematiske af-

faldstyper. 
 
 
2.4 Effektiv forbrændings- og deponeringssektor 
Ny organisering af forbrændings- og deponeringssektoren i to faser 
EU-reglerne om affald har stor betydning for, hvordan vi i Danmark kan regulere import af affald til 
forbrænding. Der forhandles i øjeblikket om et nyt affaldsdirektiv, der kan ændre mulighederne for 
at styre importen. Det er ikke hensigtsmæssigt at tage stilling til, hvordan forbrændingssektoren 
skal organiseres fremover, før betingelserne i det nye affaldsdirektiv ligger fast. Det er endnu usik-
kert, hvordan deponeringssektoren vil se ud inden deponeringsdirektivet er implementeret i 2009. 
 
Ministeren indkalder forligsparterne til fornyet drøftelse om effektivisering af forbrændings- og de-
poneringsområdet efter vedtagelsen af et nyt affaldsdirektiv. 
 
Regnskabsmæssig udskillelse af forbrændings- og deponeringsanlæg, anvendelse af års-
regnskabslov og etablering af åbningsbalance  
For at sikre økonomisk gennemsigtighed for forbrændings- og deponeringsanlæg, fremme konkur-
rence, forhindre konkurrenceforvridning, og skabe et ensartet grundlag for benchmarking, skal der 
være ét sæt regler for regnskabsaflæggelse, som gælder for alle anlæg.  
 
Alle selskaber, der råder over forbrændings- og deponeringsanlæg skal aflægge regnskab efter 
årsregnskabsloven, og skal aflægge særskilte regnskaber. Forbrændings- og deponeringsanlæg, 
der indgår i den kommunale forvaltning skal opfylde tilsvarende regnskabskrav. Der skal indføres 
funktionsopdelte regnskaber, så andre aktiviteter (f.eks. genbrugspladser eller sorteringsanlæg) 
ikke indgår i regnskaberne for forbrændings- og deponeringsanlæg. Hermed udskilles også de an-
læg, som i dag er en del af den kommunale forvaltning, og der sikres en klar økonomisk adskillelse 
mellem kommunen og forbrændings- og deponeringsanlæg. Det bidrager til at adskille kommuner-
nes myndigheds- og driftsherrerolle på affaldsområdet.  
 
Udveksling af ydelser mellem de regnskabsmæssigt adskilte enheder (både mellem forbrændings- 
og deponeringsanlæg og evt. øvrige affaldsaktiviteter) skal ske på markedsøkonomiske vilkår og  
ydelserne skal konteres særskilt i hvert enkelt regnskab. Samtidig skal der afgives revisorattest på, 
at dette princip er overholdt. For at synliggøre kapitalomkostningerne, skal der etableres en særskilt 
åbningsbalance for hvert enkelt forbrændings- og deponeringsanlæg. Der skal fastsættes retnings-
linjer, der sikrer, at anlæggene anvender ens principper for opstilling af åbningsbalancen samt hen-
læggelser, afskrivningsperiode og afskrivning. Hermed bliver anlæggenes kapitalomkostninger op-
gjort på samme måde så de kan sammenlignes. Ensartede principper vil bidrage til en mere retvi-
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sende opgørelse af anlæggenes værdi og en realistisk fastsættelse af gebyrerne, der forebygger 
pludselige udsving i priserne for borgere og virksomheder.   
 
• Forligsparterne er enige om, at forbrændings- og deponeringsanlæg skal aflægge regnskab 

efter årsregnskabsloven og at det undersøges om de anlæg, der indgår i den kommunale for-
valtning fremover kan nøjes med at aflægge regnskaber efter årsregnskabsloven. Årsregn-
skabsloven indføres for forbrændings- og deponeringsanlæg fra regnskabsåret 2010  

 
• Forligsparterne er enige om, at der skal indføres særskilte regnskaber for forbrændings- og de-

poneringsaktiviteterne, og aflægges funktionsopdelte regnskaber for evt. øvrige affalds-
aktiviteter. Ydelser mellem de regnskabsmæssigt adskilte enheder skal ske på markeds-
økonomiske vilkår, konteres særskilt, og der skal afgives revisorattest om overholdelse heraf. 

 
• Forligsparterne er enige om, at der skal etableres særskilte åbningsbalancer for alle forbræn-

dings- og deponeringsanlæg, og at der skal anvendes ens principper for det. 
 
Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg 
De ca. 30 forbrændingsanlæg og ca. 125 deponeringsanlæg skal benchmarkes for at sammenligne 
anlæggenes økonomiske og miljømæssige effektivitet på få, vigtige områder. For at kunne sam-
menligne effektiviteten anlæggene imellem, er det nødvendigt at tage højde for anlæggenes for-
skellige rammebetingelser og miljøstandard. 
 
Benchmarking skal bidrage til en øget gennemsigtighed i sektoren og dermed skabe grundlag for 
en øget effektivisering. Herudover kan benchmarking bidrage til at skabe et solidt datagrundlag for 
en eventuel ny organisering af forbrændings- og deponeringssektoren, der skal træffes politisk be-
slutning om, når det nye affaldsdirektiv er vedtaget. De konkrete principper for benchmarking drøf-
tes med relevante myndigheder og aktører på forbrændings- og deponeringsområdet og bench-
markingen kontrolleres af Miljøstyrelsen. Forligskredsen modtager årligt en status for benchmarkin-
gen.  
 
• Forligsparterne er enige om, at indføre obligatorisk benchmarking på forbrændings- og depone-

ringsanlæg fra [1. januar 2009]. Der skal skabes hjemmel til, at Miljøministeren kan forpligte an-
læggene til at deltage i benchmarking og offentliggøre resultaterne.  

 
  
3. Opfølgning og evaluering  
Aftalens virkninger evalueres i forligskredsen 3 år efter at nye regler om genanvendeligt erhvervsaf-
fald og krav om benchmarking er trådt i kraft, dvs. i 2012. 
 
Forligsparterne gør efter 3 år status over, i hvilket omfang branchen har opnået støtte fra diverse 
puljer, og vurderer herefter, om der er behov for ændringer. 
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Høringssvar fra KL over forslag til lov om 
tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften (J.nr. 14-
2340667)

Skatteministeriet har den 21. august 2014 udsendt et forslag til ændring af 
lov af bl.a. tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften. 

Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelse af PSO, der er indgået mellem 
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten den 14. juli 2014 og et element af vækstpakke af 2. juli 2014. 

Med forbehold for efterfølgende politisk behandling, har KL følgende 
bemærkninger til lovforslaget. 

Lovforslaget fjerner bl.a. energiafgifterne på fiberfraktioner og visse typer af 
VE-affald. Den ændrede afgiftsstruktur vil risikere at have indvirkning på 
om det kan betale sig, at genanvende eller afbrænde visse typer af affald. Vi 
henviser her til vores betragtninger fremsat i vores høringssvar til 
lovforslaget fremsat i 2013 over forsyningssikkerhedsafgift på VE-
brændsler (J.nr. 13-0076486).

KL mener overordnet, at der ikke bør være tilskyndelse til at brænde 
genanvendelige materialer. Dette understøttes også i 
affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om genanvendelse af genanvendelige 
materialer.

Skatteministeriet skriver selv i redegørelsen for de miljømæssige 
konsekvenser ved en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. at 
afgiftsændringerne vil medføre større sortering, og at det øger mulighederne 
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for, at der vil være større affaldsmængder, der genavendes. Der står dog 
også at hvorvidt afgiftsændringerne vil påvirke mængderne af affald, der 
genanvendes, i høj grad vil afhænge af prisen ved salg af VE-affald til 
genanvendelse. 

Reglerne på affaldsområdet siger, at affald der kan genanvendes, skal 
genanvendes, men praksis er, at de økonomiske virkemidler har stor 
indflydelse på vurderingen af, hvad der er genanvendeligt og hvor affaldet 
ender. 

Vi ser derfor en fare for at fjernelsen af afgifter på VE-affald vil risikere at 
skabe incitament for at affaldsfraktioner der kræver en ekstra indsats af 
affaldsproducenten og i indsamlingsleddet at genanvende, i højere grad vil 
tilgå forbrændingsanlæggene. 

Genanvendelse bør selvfølgelig ses i forhold til om genanvendelsen alene 
sker for genanvendelsens skyld. Genanvendelsen bør ske med 
udgangspunkt i, at der er en miljømæssig gevinst ved at genanvende – men 
også at genanvendelsen sker på et økonomisk forsvarligt grundlag. 

KL mener ikke, at en afgiftsfjernelse harmonerer med regeringens egen 
ressourcestrategi og det fremsatte lovforslag vurderes således at give 
kommunerne store udfordringer med hensyn til at arbejde målrettet for en 
øget genanvendelse af de mange ressourcer i affaldet. 

Med venlig hilsen 

Anders Christiansen 
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Det åbne land 

J.nr. NST-119-00319 

Ref: Jac 

Den 7. juli 2014 

Naturstyrelsen og KL har bedt kommunerne om en status på baggrund af de i 

2013/2014 reviderede kommuneplaners vindmølleudpegninger for at følge 

udviklingen og holde den op mod målene i energiaftalen. Tilsvarende 

undersøgelser blev foretaget i henholdsvis 2010 og 2012.  

 

De løbende opgørelser af lokalplanlægning samt information om installeret effekt, 

som Naturstyrelsen og Energistyrelsen gennemfører, er med til at give et billede af, 

om der sker fremdrift i planlægning for og opsætning af vindmøller. En opgørelse 

af kommuneplanlagte områder og potentialet i områderne kan kun ske ved en 

direkte forespørgsel i kommunerne og giver et billede af potentialet for det videre 

planarbejde. 

 

Status 2014 

Naturstyrelsen og KL har bedt hver enkelt kommune om en tilbagemelding på 

kommunens status for planlægning af vindmøller på land. Kommunerne blev bedt 

om at svare på følgende: 

 

1. Hvor mange MW opstillede vindmøller giver de uudnyttede 

kommuneplanlagte vindmøllerområder (vedtaget i 

kommuneplan/temaplan), hvor der i dag ikke er opført vindmøller? 

 

2. Hvor mange MW opstillede vindmøller, hvor lokalplanprocessen er i gang, 

giver de uudnyttede kommuneplanlagte vindmøllerområder? 

 

3. Hvilken MW-tilvækst er mulig i de områder (vedtaget i 

kommuneplan/temaplan), hvor eksisterende vindmøller i fremtiden kan 

udskiftes med nye og større vindmøller? 

 

Naturstyrelsen og KL oplyste kommunerne, at hvis kommuneplanen/temaplanen 

angav et maksimum for det antal MW der kan opføres, skulle beregninger tage 

udgangspunkt i maksimum MW. Blev der arbejdet med alternative områder, skulle 

kun ét af områderne vælges, fx hovedområdet/førsteprioriteten. 

 

Bemærkninger og usikkerhed 

En statusopgørelse af denne type vil være behæftet med usikkerhed, og vil blot give  

et skønnet øjebliksbillede af kommunernes planlægning for vindmøller på land. 

Statusopgørelsens resultat er en summering af kommunernes svar og en 

efterfølgende vurdering. 

 



2 

I opgørelsen blev kommunerne bedt om, at deres beregninger skulle tage 

udgangspunkt i maksimum MW i deres planlagte vindmølleområder, hvorfor der 

er tale om det mest optimistiske bud.  

 

I tilfælde af at en kommunes tilbagemelding bestod i et interval med min. og maks. 

er der anvendt et gennemsnit.  Almindelige afrundingsregler er brugt ved 

decimalangivelser. 

 

Resultat pr. 15. maj 

Statusopgørelsen af kommunernes vindmølleplanlægning giver følgende resultat: 

 

Statusopgørelse 

2014 

MW i 

kommuneplanlagte 

vindmølleområder 

MW i 

igangværende 

lokalplanproces 

MW-tilvækst i 

områder, hvor 

der i fremtiden 

kan stå nye og 

større 

vindmøller 

I alt  1870 MW 745 MW 990 MW 

 

Oplysningerne fra kommunerne viser, at kommunerne har kommuneplanlagt for 

ca. 1870 MW pr. 15. maj 2014. Af disse kommuneplanlagte områder var 

kommunerne i gang med en lokalplanproces for ca. 745 MW. 

 

Samtidig viser kommunernes oplysninger, at mange kommuner i deres 

planlægning har taget stilling til, hvilke eksisterende vindmølleområder som i 

fremtiden kan udskiftes med nye større møller, når de eksisterende møller er 

udtjente. Kommunernes umiddelbare bud er, at der i fremtiden vil kunne stå 

vindmøller med en effekt på yderligere ca. 990 MW end der i dag er opstillet i 

områderne. 

 

Energiaftalen 

Regeringen indgik den 22. marts 2012 en bred politisk energiaftale. Aftalen 

indebærer, at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet 

kapacitet på 1.800 MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på ca.1.300 

MW. I 2020 forventes nettokapaciteten for landmøller dermed at være steget med 

500 MW i forhold til 3.082 MW på land ultimo 2011. 

 

Målet om opsætning af 1800 nye MW og nedtagning af 1300 MW i 2020 kan først 

vurderes i 2020. Opsætning af og nedtagning af vindmøller er ikke umiddelbart 

afhængige af hinanden, og det er derfor ikke muligt at vurdere om målet i aftalen 

er nået før 1. januar 2021. Det vil desuden være et øjebliksbillede. 

 

Tidligere statusopgørelser 

Naturstyrelsens tidligere opgørelse fra foråret 2012 viste, at kommunerne på det 

tidspunkt havde kommuneplanlagt for ca. 1.600 nye MW. Samtidig angav 

kommunerne, at der i eksisterende områder, som kunne udskiftes med nye større 

møller, når eksisterende møller er udtjente, var et potentiale på yderligere ca. 500 

MW.  

 

Status for lokalplaner og vindmøller tilsluttet elnettet 
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Naturstyrelsen og Energistyrelsen udarbejder løbende en status over endelige 

vedtagne lokalplaner og vindmøller tilsluttet elnettet for perioden 1. januar 2012 

og frem for at give et billede af, om der sker fremdrift i planlægning for og 

opsætning af vindmøller. 

 

I perioden fra 1. januar 2012 og frem til 24. april 2014 er der vedtaget 39 

lokalplaner med forventet 188 møller med en forventet effekt på ca. 516 MW.  

 

Planlægning for vindmøller tager typisk mellem 1 til 2 år. Dernæst kan der gå ½-2 

år efter en lokalplan er endeligt vedtaget, før møllerne er opstillet og tilsluttet 

elnettet.  Der er forskellige årsager til denne forskydning, bl.a. opsætningen af 

møllerne, processen omkring ejerandele, ventetid på leveringen af møllen m.m. 

Nogle lokalplaner forudsætter samtidigt, at små ældre vindmøller nedtages enten 

inden for området eller i nærområdet. 

 

I samme periode viser et træk fra Energistyrelsens stamdataregister, at der er 

tilsluttet vindmøller med en effekt på 538 MW og nedtaget vindmøller med en 

effekt på 64 MW – netto 474 MW. 

 

Vindmøllers forventede nedtagning 

Udviklingen i opstillingen af landmøller viser, at der frem til 1995 årligt er opstillet 

et mindre antal møller på op til ca. 80 MW. I perioden 1996-2002 blev der i alt 

opstillet godt 2.200 MW med et maksimum i år 2000 på ca. 600 MW. I perioden 

2003-2007 blev der opstillet meget få møller. Dette mønster er vendt i 2008-2013, 

hvor der i alt er opstillet mere end 1.000 MW.  

 

Der sker løbende nedtagning af møller. Det er op til ejeren, hvornår dette sker, 

men generelt må det forventes, at nedtagning foretages, når møllen ikke længere er 

rentabel. Regnes der med en teknisk levetid på 20 år, vil der primært blive 

nedtaget møller i årene 2015-2021. Hvis der regnes med en teknisk levetid på 24 

år, vil nedtagning primært ske i årene 2019-2025. 
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Pressemeddelelse 
Den [15. august 2014] 
 

Kommuner har fart på vindmølleplanlægning  
 
Uudnyttede områder i kommuneplanerne rummer stort potentiale for 
flere vindmøller. Det viser en ny opgørelse fra Miljøministeriet og KL 
  
Vindmølleplanlægningen på land fortsætter i kommunerne. 
 
Det er tydeligt, efter Miljøministeriet og KL har spurgt kommunerne, hvor mange vindmøller de har 
planlagt for i deres kommuneplaner. 
 
Her svarer kommunerne på baggrund af deres udpegninger i kommuneplanerne, at der er potentiale 

for at opføre vindmøller for op til 1.870 megawatt (MW).  1 MW er nok til at forsyne ca. 500 
parcelhuse med el.  
 
Ved seneste opgørelse i 2012 var der kommunalplanlagt for 1.600, hvilket viser, at kommunerne 
fortsat er i gang med opgaven.  
 
- Vi har et klart mål for den grønne energi og for flere og større vindmøller herhjemme. Det er ikke 
altid nemt at finde plads til de nye eller de større møller, så jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne 
tager opgaven på sig og finder de steder, der kan bidrage til, at flere kan få grøn strøm i Danmark, 
siger miljøminister Kirsten Brosbøl, som i dag er i Thy for at se vindmøllerne ved testcenteret i 
Østerild. 
 
- ”Det er glædeligt, at det også i denne omgang er lykkedes kommunerne at finde og udpege nye 
arealer. Samtidig vil udskiftningen af de gamle vindmøller med nye vindmøller føre til færre 
vindmøller samlet set, fordi de nye vindmøller er større end de gamle.” udtaler formanden for KL’s 
teknik- og miljøudvalg, borgmester Jørn Pedersen 
 
Regnestykke klar i 2020 
Men selv om kommunerne har planlagt for 1870 MW er det langt fra sikkert, at disse opstilles. Der er 
lang vej fra planlægning til opstilling. Derfor er det vigtigt med et fortsat fokus på planlægning; der 
kan stadig være et godt stykke vej til mål. 
 
Regeringen indgik i 2012 en bred politisk energiaftale, hvor man frem mod 2020 forventer at øge 
vindkraften på land med 500 MW. Det sker ved at opsætte og udskifte møller for 1.800 MW samtidig 
med, at 1.300 MW tages ned. Det er primært mindre og ældre møller, der forventes at blive taget ned, 
men præcist hvor mange er usikkert.  
 



 

- Vindmøllerne er privatejede, så det er ikke til at sige nøjagtigt, hvor mange møller, der tages ned. 
Men denne undersøgelse viser, at der er grundlag for at nå målene for vindmøller på land i 
energiaftalen, og det er en god nyhed, siger Kirsten Brosbøl.   
 
I 2020 vil man have et samlet billede af, hvor mange vindmøller der er kommet op, og hvor mange der 
er taget ned, og dermed det endelige MW-regnestykke. 
 
I slutningen af 2011 var nettokapaciteten for vindmøller på land 3.082 MW. 
Yderligere oplysninger: 
Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2543 , e-mail: nibjo@nst.dk  
Konsulent Camilla Rosenhagen, KL, tlf: 33703861, e-mail: cro@kl.dk 
 

mailto:nibjo@nst.dk
mailto:cro@kl.dk
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Høringssvar fra KL om meddelelse om 
cirkulær økonomi og direktiv om revision af 
målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv 
om ændring af en række affaldsdirektiver i høring. Vi skal på den baggrund 
udtale følgende, idet der tages forbehold for den politiske behandling af 
sagen. 

Generelle bemærkninger 
KL støtter overordnet målet om omstilling til en cirkulær økonomi som 
præsenteret i meddelelsen om cirkulær økonomi og forslag til ændring af 
affaldsdirektiver. Det er i længden uholdbart, at så mange ressourcer, der 
kan genanvendes, ryger ud af kredsløbet, og herved sætter pres på brugen af 
jomfruelige ressourcer. En cirkulær økonomi vil bidrage til at afkoble vækst 
fra øget ressourceforbrug, hvilket vil være essentielt i et fremtidigt samfund. 

Langsigtede mål for udviklingen af affaldssektoren med overordnede mål 
for genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner er vigtigt, for at 
kommuner ved, hvad de skal planlægge efter allerede nu. KL bifalder 
således, at der nu sættes mål frem til 2030, men det er vigtigt at pointere, at 
der er udfordringer ved kun at måle på genanvendelse.  

Meddelelsen om cirkulær økonomi og forslag til ændring af affaldsdirektiver 
ligger i forlængelse af de tidligere fastsatte mål på EU-niveau for 
genanvendelse i 2020. Dog sættes barren noget højere i målene for 
genanvendelse i 2030. Det vil være en stor udfordring at nå de mål, der er 
sat med 70% genanvendelse for husholdningsaffaldet og op til 90% for 
visse andre affaldstyper. Det vil kræve, at der bliver iværksat nye initiativer 
for at nå de høje mål, og det vil være en omkostningsfyldt proces, hvor 
staten skal gøre klart, hvem de forventer, der skal betale for denne 
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omstilling. Det vil desuden kræve helt nye løsninger og samarbejder mellem 
myndigheder, borgere og virksomheder at nå disse mål. 

KL mener det er en god idé, at der lægges op til en ensretning af 
definitioner og opgørelsesmetoder på tværs af hele EU, da det vil være med 
til at give et mere retvisende billede af, hvordan landene klarer sig i forhold 
til hinanden. 

Det tidlige varslingssystem, der her bliver introduceret hilses velkomment, 
specielt i forhold til at sikre, at alle landene i EU har en chance for at nå de 
høje mål for genanvendelse. I en dansk sammenhæng bør det tænkes ind, 
hvordan det tidlige varslingssystem kan kobles sammen med Danmarks 
evaluering af nationale kommunale affaldsplaner. 

Det er positivt, at der lægges op til en forsat metodefrihed for, hvordan de 
fremsatte mål skal nås. Det er essentielt, at der i de videre forhandlinger på 
EU-niveau bliver sikret, at der ikke kommer flere metodekrav, da 
affaldsindsamlingen er forskellig fra land til land, og indenfor ét land er 
betinget af lokale forskelle i befolkningstætheden og befolknings- og 
bygningssammensætningen m.m. Metodefrihed vil sikre, at vi ikke bindes til 
en løsning, der er forældet om få år, at der hele tiden kan udvikles nye 
metoder til at håndtere og behandle affald, og således være med til at 
fremme udbredelsen af ’best practice’ mod en cirkulær økonomi. 

Når det skal implementeres vil affaldshåndteringen i Danmark allerede være 
på rette vej qua det store arbejde kommunerne er ved at udføre for at nå 
målene i regeringens ressourceplan ”Danmark uden affald”. Det skal dog 
understreges, at jo højere målet for genanvendelse er, des sværere bliver det 
at nå de sidste procenter. Vi forventer derfor, at det kræver yderligere tiltag 
at nå målene end dem der allerede er fremlagt i ressourceplanen. Det er et 
fælles ansvar at sikre en yderligere omstilling, så det høje genanvendelsesmål 
kan nås. Vi synes, at samarbejdet og dialogen med staten om 
implementeringen af ressourceplanen indtil videre er forløbet 
tilfredsstillende, hvorfor vi foreslår et fortsat tæt samarbejde om at realisere 
målene. Hvilke tiltag og hvordan de skal struktureres, vil vi derfor meget 
gerne være i fremadrettet dialog omkring. 

Som vi også skrev i høringssvaret til regeringens ressourceplan ”Danmark 
uden affald”, mangler vi den ventede forebyggelsesstrategi. Det er ikke 
blevet mindre aktuelt, da den kan have stor betydning for, om vi kan nå de 
høje genanvendelsesmål, der lægges op til her. Den kommende 
forebyggelsesstrategi bør således forholde sig til planerne om cirkulær 
økonomi. Forebyggelse og cirkulære ressourcestrømme er det mest 
fornemme, og det er naturligvis positivt, hvis affaldet kan undgås. Bagsiden 
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er, at det forringer kommunernes mulighed for at nå målet, hvis der trækkes 
genanvendeligt affald ud af affaldsstrømmen, da det påvirker 
genanvendelsesandelen negativt.

Uddybende specifikke bemærkninger følger nedenfor. 

Specifikke bemærkninger 

Definition af kommunalt affald
Det er positivt, at der laves en fælles definition af kommunalt affald på 
tværs af EU. I dag er der flere forskellige måder at definere kommunalt 
affald på, hvilket gør, at man ikke direkte kan sammenlige tallene med 
hinanden. 

En fælles definition gør opgørelsen af målopfyldelsen i de enkelte lande 
mere retvisende og direkte sammenlignelig. I definitionen opstillet i bilag VI 
indbefatter kommunalt affald både husholdninger og affald fra 
detailhandelen, små virksomheder, kontorbygninger og institutioner, der 
med type og sammensætning er sammenligneligt med husholdningsaffald. 

Vi ser derfor, at der er behov for en afklaring af sammenhængen mellem 
ansvaret for at nå målene og handlemulighederne, da det genanvendelige 
affald fra virksomheder, med undtagelse af affald afleveret på 
genbrugspladser og fra virksomheder i blandende bolig- og 
erhvervsejendomme og tilmeldt kommunens ordninger, som bekendt ikke 
er en del af kommunernes ansvarsområde i Danmark.  

Beregningsmodel for genanvendt affald
KL er som udgangspunkt enige i, at ensrette kravene til opgørelsesmetoden 
for genanvendelsesprocenter, så det bliver i forhold til den endelige 
behandling. 

At definere genavendt affald som den mængde, der er samlet ind til 
genanvendelse, er ikke det samme, da ikke alt det indsamlede kan 
genanvendes. I sidste ende er det outputtet af det materiale, i form af 
mængder og kvalitet, vi samler ind til genanvendelse, der er afgørende for 
muligheden for omstillingen til en mere cirkulær økonomi.  

Der er dog flere problemstillinger knyttet til den opstillede definition. Den 
ene er, at ændringen i, at se på output og ikke input yderligere udfordrer 
mulighederne for at nå de høje mål i 2030. 

Den anden problemstilling er, at det skal afklares yderligere, hvordan 
opgørelsesmetoden spiller ind på den kommunale genanvendelsesprocent 
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og hvilke konsekvenser det har, da den i så fald aldrig vil kunne blive bedre 
end den behandling behandlingsanlægget kan udføre. 

Den tredje problemstilling er, at definitionen udelukkende ser på mængden 
af affaldet, der bliver genanvendt, men ikke tager højde for miljøeffekten og 
således, hvilket affald, der bedst kan betale sig at genanvende 
samfundsøkonomisk, og hvordan det bedst kan lade sig gøre. På den måde 
vil der kunne komme et større fokus på samfundsøkonomien og 
miljøeffekten, frem for ensidige indsamlingsprocenter. 

Mulighederne for at undgå materialer, som ikke skal kasseres, er meget 
forskellig afhængig af affaldstypen. Derfor virker en generelt fastsat 
bagatelgrænse på 2 procent vilkårlig. Grænsen bør i stedet afspejle de reelle 
muligheder for den pågældende affaldstype f.eks. fastsat på baggrund af 
bedste tilgængelige teknik. 

Genanvendelsesmål
KL støtter overordnet opstillingen af langsigtede og ambitiøse mål for 
genanvendelse af det kommunale affald. Det generelle genanvendelsesmål 
for kommunalt affald på 70 % og op til 90 % for visse affaldstyper, der er 
fremsat her, er yderst ambitiøst. 

Ud fra betragtningerne fremsat til beregningsmodellen for genanvendt 
affald, vil det vil kræve en stor indsats af både stat, kommuner, private 
virksomheder og borgere for at vi kan nå målene i 2030. 

Det vil bl.a. kræve en sortering af affaldsfraktionerne for at nå de høje mål, 
og hvis denne sortering skal ske manuelt vil det forventes, at blive 
væsentligt dyrere at behandle affaldet, og der er også nogle 
problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet for dem, der skal udføre den 
manuelle sortering. 

Der bør derfor ske en automatisering med fokus på de mest 
arbejdsintensive processer og en produktudvikling og –design, der giver 
incitamenter til at forlænge produktets levetid og/eller gør det nemmere at 
genanvende materialerne.

Jobskabelsesperspektivet er i leddet med til at tilføre værdi til 
affaldsfraktioner og materialestrømme i et cirkulært økonomisk perspektiv 
og ikke på automatiske sorteringsanlæg, der kun kræver et minimum af 
personale. Udviklingen af sorteringsanlæg må derfor ses som en uundværlig 
del af den fremtidige genanvendelse, da der er behov for at genanvende en 
større del af de ofte meget komplekse produkter, der af hensyn til 
produkternes funktionalitet i levetiden er sammensat af mange materialer. 
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Hvis materialerne ikke direkte kan genbruges eller skilles ad, forringes 
kvaliteten. Udviklingen af sorteringsanlæg hen i mod mere avancerede 
løsninger bør derfor ske snarest muligt. Sorteringen bør ske i tæt dialog 
med producenterne, så det tilstræbes, at materialerne så vidt muligt direkte 
erstatter jomfruelige råstoffer. 
 
Forebyggelse af affald
Der lægges op til at, hvert land skal træffe passende foranstaltninger for at 
forebygge affald, herunder at reducere fødevareaffald med 30% frem til 
2025. Den bedste løsning er at reducere mængden af affald, og KL bifalder 
således, at det skrives ind i direktivet, at landene skal træffe foranstaltninger 
for at forebygge affald. Der savnes dog i både meddelelse og forslag til 
ændring af affaldsdirektiver en afklaring over, hvilken indvirkning 
affaldsforebyggelse vil have på affaldsgenanvendelsesprocenten. Meget af 
det man kan forhindre i at blive til affald, er sandsynligvis også meget af 
det, der er nemt at genanvende. 

Som allerede nævnt venter vi stadig på regeringens forebyggelsesstrategi. Vi 
forventer, at den forholder sig til, hvilken effekt det vil have på 
genanvendelsesmålene for 2030 som præsenteret her i, samt hvilken rolle 
kommunerne vil spille og hvordan den opgaven skal finansieres.  

Deponi
Målsætningerne om maks. at deponere 25% kommunalt affald i 2025 og 
maks. 5% i 2030 hilser vi velkomment, da det kan være med til at skubbe 
nogle lande væk fra deres høje andel af deponi af affald. Målsætningerne 
vurderes allerede opfyldt af de danske kommuner. 

Udvidet producentansvar 
Reglerne for udvidet producentansvar ændres og præciseres med dette 
forslag til ændringer af direktiver. En omstilling til en cirkulær økonomi 
kræver også ændringer i måden de private virksomheder producerer og 
designer deres varer og produkter, og her kan en ordning for 
producentansvar på strategisk rigtige produkter være med til at skubbe i 
retningen af, at der tænkes mere cirkulær økonomi ind i hele produktets 
levetid. Vi ser det derfor som positivt, at det præciseres, at producentens 
ansvar for et produkt udvides til at omfatte den del af produktets livscyklus, 
som følger efter forbrugerleddet.

Minimumskravene som fremsat i bilaget virker umiddelbart som rimelige og 
fair, og kan være med til at gøre de forskellige ordninger med 
producentansvar i hele EU mere gennemsigtige, hvilket der er behov for. 
Samtidig kan det også gøre det mere klart for både myndigheder og 
brancher, hvad der menes med udvidet producentansvar. Vi finder det helt 
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rimeligt, at det er et krav, at der i brugen af udvidet producentansvar, skal 
være dækning af alle udgifter til affaldshåndteringen, at det skal beregnes ud 
fra de faktiske omkostninger ved bortskaffelse af de enkelte udtjente 
produkter, og at det også skal støtte initiativer for affaldsforebyggelse. 

Tidlig varslingsmekanisme og indberetning
KL finder det positivt at indføre en varslingsmekanisme, der tidligt kan gå 
ind og hjælpe med at rette op, hvis et medlemsland ikke ser ud til at nå 
målene. Det skal dog sikres, at processen ikke bliver meget bureaukratisk og 
administrativ tung i forhold til kommunernes indrapportering til staten i 
forbindelse med tilbagemelding til EU. En mulighed kunne være at se 
nærmere på, hvordan det kan tænkes sammen med kommunernes 
affaldsplaner. 

Indberetningen til Kommissionen ændres med dette forslag til, at skulle ske 
hvert år. Det er en god idé i forhold til den tidlige varslingsmekanisme, også 
her skal indrapporteringsforpligtelsen tænkes på en måde, så den ikke bliver 
administrativ byrdefuld. 

Bioaffald 
Der lægges op til, at der senest i 2025 skal være særskilt indsamling af 
bioaffald, og at Kommissionen foretager en vurdering af håndteringen af 
bioaffald med henblik på i givet fald at forelægge et forslag. Det er en god 
idé, at have fokus på bioaffaldet og hvad det kan bidrage med, men vælger 
man at have en større regulering på EU-niveau, bør det formuleres således, 
at der kan tages hensyn til de lokale forhold under udformningen af 
indsamlingssystemer og øvrige initiativer. 

Med venlig hilsen 

Anders Christiansen
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Høringssvar til vejledning om markedsleje for 
mobilantenner og master

KL har den 1. juli 2014 modtaget Vejledning om markedsleje for mobilantenner og 
master i høring.

KL´s sekretariat hilser en vejledning på området velkommen. Vejledningen 
gennemgår med udgangspunkt i reglerne om markedsbaseret lejepris 
(markedsleje), hvornår kommunerne kan undlade at tage penge for 
udlejning af arealer til opsætning af mobilantenner og master. Vejledningen 
behandler ligeledes, hvordan lejeprisen skal fastsættes. Vejledningen er et 
nyttigt redskab for kommunernes arbejde med it-infrastruktur.

Vejledningen vedrører de master, der er opsat på arealer ejet af 
kommunerne og regionerne. Kun en meget lille andel er placeret på 
regionernes arealer. Kun en fjerdel af allerede opsatte master står på 
kommunal grund. Trefjerdele af alle master i Danmark står på private 
grunde, hvor teleselskaberne har indgået aftaler med grundejerne.

Overordnet set er vejledningen et udtryk for en kommunal udgiftsdriver 
idet der lægges ansvar for at sikre mobil- og bredbåndsdækning ud til 
kommunerne uden økonomisk kompensation, hvilket kommunerne bør 
kompenseres for. Eksempelvis vil vejledningen kunne bruges til at rejse 
ønske om genforhandling af eksisterende aftaler eller stille krav om 
nedsættelse af eller fjernelse af lejepris. Der har været mindst et eksempel 
på, at uoverensstemmelser om prisfastsættelse mellem en kommune og et 
teleselskab har betydet nedtagning af en mast, og eksemplet er nu kendt og 
kan fremdrages, når teleselskaberne drøfter markedsleje med kommunerne.

Vejledningens fokus på markedsleje mangler en henvisning til reglerne i Lov 
om erhvervsfremme og regional udvikling. Det fremgår således ikke af 
vejledningen, om reglerne om at stille passiv infrastruktur for at fremme 

Erhvervsstyrelsen

Sendt pr. mail til 
allvil@erst.dk



2

enten udbredelse af mobil eller bredbånd til ansatte /institutioner eller 
erhverv også åbner for, at kommunerne kan stille areal eller antenneposition 
til rådighed for at fremme erhvervsliv mv..

KL´s sekretariats bemærkninger til de konkrete afsnit fremgår af vedlagte 
bilag.

Der tages forbehold for eventuelle bemærkninger, der måtte fremkomme i 
forbindelse med politisk behandling i KL.

Mvh

Anni Kær Pedersen
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Bilag til Høringssvar til vejledning om markedsleje for 
mobilantenner og master

Afsnit om nedre grænse for markedsleje.

I teleloven er det fastsat, at markedsleje skal afspejle markedsvilkårene i 
området. I vejledningen omskrives dette til at vedrøre dårlig dækning. Der 
sker således det i vejledningsteksten, at to forskellige slags markeder blandes 
sammen – det der vedrører udleje af et areal eller en position – og det der 
vedrører markedet for it-infrastruktur. En reel markedsleje kommer kun 
ved at sammenligne priser for lignende lejemål, og markedsvilkårene i 
området må vel forstås sådan, at man må vurdere, hvad arealet alternativt 
kan udlejes for. Argumentationen i afsnittet må skrives om.

Afsnit 3. metode I den offentlige vurdering som grundlag

Der anføres at udgifter til administration og sagsbehandling af ansøgning 
om placering af mobilantenner og master vil kunne indregnes i prisen. Der 
mangler en krydsreference til gebyrreglerne i Bygningsreglementet – både 
her og i Bygningsreglementet.

Afsnit 5: Metode III: Sammenlignelige priser som grundlag

I sidste afsnit samt i afsnit 5.1 anføres det, at lejer sjældent i praksis har et 
valg. Det bør udfoldes. Så vidt KL´s sekretariat har forstået, så har de nye 
4G-antenner en større rækkevidde end tidligere. Det må give større 
fleksibilitet for teleselskaberne. Der bør gives vejledning i, hvornår man kan 
antage, at en lejer ikke har andre muligheder, og hvornår det modsatte er 
tilfældet.

I afsnit 5.2 bør til 2. sidste afsnit tilføjes, at antennemastens påvirkning af 
tilgrænsende arealer udover de kvadratmeter, der er lejet ud, kan indgå i 
fastsættelsen af lejen i det omfang det, er relevant.

Afsnit 8: Standardkontrakt og tvistløsning

KL´s sekretariat vil opfordre til, at der i vejledningen anføres, at 
kommunerne med fordel i lejeaftalerne skal stille krav om, at det er lejerens 
ansvar at fjerne mast, antenner, teknikskab mv. når det tekniske anlæg ikke 
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længere er i brug. Samtidig bør der omtales muligheder for tvistløsninger i 
sådanne sager.
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