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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat af Teknikerkontaktudvalget, den 22. august 
2014 

MDR-2013-00203 cdh 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget den 22. august 2014 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Sagsfremstilling 

./. Referatet fra Teknikerkontaktudvalget den 22. august 2014 er vedhæftet 

som bilag. 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Modernisering af detailhandelsreglerne 

SAG-2014-04900 bem 

 

Baggrund 

Planlovens detailhandelsbestemmelser indgår som ét af flere temaer i 

KL’s barrierekatalog på planområdet. I det følgende foreslås en række 

pejlemærker for sekretariatets videre arbejde for en revision af detailhan-

delsbestemmelserne, herunder i det kommende planlovsudvalg. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter udfordringerne i de nuværende detail-

handelsbestemmelser.  

 

Sagsfremstilling 

Manchetten er lavet på baggrund af dialog med en række kommuner. 

Temaet er sat på dagsordenen på næste møde i KTC planfaggruppe d. 

10. oktober 2014. 

 

Kommunerne står overfor en række udfordringer, når det gælder byernes 

udvikling, og her spiller detailhandelen en vigtig rolle. Typen af udfor-

dringer er dog forskellig afhængig af om byen fx oplever vækst, status 

quo eller stagnation.  

 

I nogle byer er der fart i væksten, byerne fortættes og detailhandelens 

kundegrundlag vokser. I andre kommuner er der ingen eller negativ 

vækst. Her udhules detailhandlens kundegrundlag i nogle områder, og 

der sker i stedet en koncentration af handelen i de større mellembyer.  

 

Der er derfor et behov for en mere differentieret planlægning, der tager 

hensyn til de konkrete udfordringer og udviklingsmuligheder i det enkel-

te område. 

 

Et konkret eksempel på, at ens regler for detailhandel i store og små byer 

skaber mangel på fleksibilitet i udviklingen af den enkelte by er kravet 

om, at enkeltstående butikker skal placeres minimum 500 meter fra 

nærmeste butik.  

 

Dette krav gælder i både København, Århus, Stege og Kerteminde, på 

trods af at reglen åbenlyst har vidt forskellig konsekvens i disse byer. 
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Samtidig står detailhandelsbranchen midt i en omstrukturering, der går 

mod færre (men større) butikker, mere nethandel og udvikling af nye bu-

tikskoncepter såsom showrooms i forbindelse med erhvervsvirksomhe-

der mv. 

 

Som reglerne er i dag, er det yderst vanskeligt at håndtere denne udvik-

ling i dele af den kommunale detailhandelsplanlægning.  

 

Bymidterne skal forsat styrkes og bevares 

I Danmark ønsker vi at udvikle og bevare vores (historiske) bymidter. 

Kommunerne gør sig derfor mange anstrengelser for at udvikle bymid-

terne som attraktive og spændende steder at færdes, og her spiller tilste-

deværelsen af detailhandelsbutikker en væsentlig rolle. 

 

Det skal forsat være et fælles mål, at bymidterne forbliver et attraktivt 

sted med mest mulig detailhandelsaktivitet. Derfor skal kommunerne og-

så fremadrettet arbejde meget aktivt for, at den detailhandel der naturligt 

hører til i en bymidte og som bymidten har plads til, placeres netop der.  

 

På den måde sikres også mest mulig synergi mellem de samfundsmæssige 

investeringer og væksten i detailhandlen. 

 

Men samtidig er der visse butikstyper, som det af hensyn til en attraktiv 

bymidte, ikke er ønskeligt at placere der. Det gælder typisk forretninger , 

der vurderes at generere meget trafik, eller forretningskoncepter hvor 

kundekontakten er så begrænset, at det alligevel ingen betydning har for 

livet i bymidten. 

 

I disse tilfælde er der behov for at kunne lægge forretningerne andre ste-

der. 

 

Definitionen af en butik: 

Det er i dag ikke muligt ud fra et konkret lokalt skøn at give tilladelse til 

etablering af såkaldte showrooms, der placeres i forbindelse med en la-

gerfacilitet i et erhvervsområde, eller en tekstil virksomhed, hvis produk-

tion ligger i udlandet, men har kontorlokaler i Danmark. 

 

Her tilsiger reglerne i dag, at hvis der er kundekontakt på matriklen – 

uanset hvor begrænset den er – så er der tale om en butik, og derfor skal 

aktiviteten placeres indenfor et eksisterende detailhandelsområde.    
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Der bør derfor ske en revision af principperne for, hvornår noget udgør 

en butik. 

 

Særligt pladskrævende varer: 

I dag er det sådan, at der findes en liste over varetyper, der forventes at 

kræve særligt plads, til eksempel salg af biler. Butikker der sælger disse 

varer kan derfor placeres frit udenfor de områder, der ellers er reserveret 

til detailhandel, herunder bymidten.    

 

Listen er dog meget kort og dækker slet ikke alle de varetyper som både 

kræver meget plads og genererer meget trafik. I stedet for en udtøm-

mende liste af på forhånd definerede varegrupper, burde loven i stedet 

give mulighed for en konkret vurdering af det enkelte butikskoncept med 

udgangspunkt i lagerbehov, forventet trafik, størrelse mv. 

 

Dette ville også sikre, at butikker som sælger mere end én bestemt vare-

gruppe ikke på forhånd udelukkes fra at kunne finde en egnet placering 

udenfor detailhandelsområdet. 

 

Begrænsninger på størrelserne: 

Der sker en løbende afvikling, også af detailhandlen, i de tyndt befolkede 

områder. I disse områder har man i stedet stigende fokus på hvordan 

man kan redefinerer det gode liv efter at offentlige og private aktiviteter 

er trukket mod de større byer. 

 

Det betyder samtidig, at detailhandelsaktiviteterne koncentreres i de stør-

re og mellemstore byer. Men der er stor forskel på detailhandelsreglerne, 

når det gælder de 5 største byer og så mellembyerne. Det betyder i prak-

sis, at mellembyerne har begrænsede muligheder for at understøtte en 

hensigtsmæssig detailhandelsudvikling i byen. 

 

Der børe derfor ændres på grænserne for bystørrelser.  

 

Måden der drives detailhandel på udvikler sig hele tiden. En cykelhandler 

i dag er fx ikke det samme som en cykelhandler for 30 år siden. Der er 

sket en udvikling i retning af større konceptbutikker, der kræver mere 

plads, hvis investeringen skal være attraktiv.  

 

Der bør derfor også kigges på grænsen på 2000m2 for en butikstørrelse i 

de mellemstore byer. Det bør i højere grad være op til en konkret lokal 

vurdering af mulighederne for at indpasse butikken i bymidten, synergi-

effekter til andre detailhandelsbutikker, konsekvenser for trafikafvikling 

mv. 
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På samme måde er rigide rammer et problem for, hvor mange kvadrat-

meter butiksareal, der må være i bydelscentre. Selvom et bydelscenter er 

fuldt udbygget, kan der opstå behov for fx en mindre slagter eller bager. 

I de tilfælde er kommunen tvunget til at henvise ejeren til en placering på 

afstand af bydelscentret, med manglende synergimuligheder og øget 

transport som konsekvens. 

 

Fremfor meget firkantede regler på dette område, burde der i højere grad 

reguleres ud fra konkrete skøn og god planlægning.  

 

Regelforenkling: 

Detailhandelsplanlægning er også erhvervsplanlægning og derfor er det 

vigtigt, at kommunerne har de rette rammer for at kunne levere en hurtig 

og smidig sagsbehandling.  

 

Til eksempel stilles der i dag en række krav til, at kommunen løbende be-

regner, hvor meget ekstra detailhandel, der kan placeres i et allerede ud-

peget detailhandelsområde.  

 

Reglerne skal sikre at der ikke er for meget detailhandel på ét sted, men i 

de større byer med stort kundegrundlag betyder reglen unødvendig ad-

ministration, der forsinker processerne for den butik, der venter på en 

tilladelse. 

 

Et andet eksempel er kravene til hvordan kommunerne definerer en by-

midte. Her skal man anvende en særlig statistisk metode, der tager ud-

gangspunkt i den eksisterende koncentration af butikker, kulturtilbud, 

privat og offentlig service.  

 

Konsekvensen er, at hvis bymidtegrænsen skal revideres, kræver det ofte 

omfattende beregninger, selv for mindre justeringer.  

 

Den statiske metode skaber desuden det paradoks, at nye områder skal 

bebygges inden området også kan inddrages til detailhandel. Det betyder, 

at området, når det kan anvendes til detailhandel, allerede er udnyttet til 

andre centerformål, hvorved mulighed for at indpasse større enheder er 

forpasset.  

 

Der er også her brug for en højere grad af lokal indflydelse baseret på fx 

større metodefrihed til at afgøre, hvordan bymidten afgrænses, både i 

den samlede kommuneplan og for den enkelte by.  
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2.2. Ny fælleskommunal digital strategi 

SAG-2014-04887 akp 

 

Baggrund 

Den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der danner 

rammen for kommunernes digitaliseringsarbejde, udløber med udgangen 

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

tilsammen løfter og udvikler den kommunale forretning og mål om at 

frigøre et effektiviseringspotentiale på ca. 2 mia.  

 

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

de initiativer, hvor nogle er gennemført, andre i proces og et enkelt er af-

rapporteret uden gennemførelse (kommuneplanprojektet): 

• Byg & Miljø 

• Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 

• Digitalisering af planer - delprojekt om kommuneplaner 

• Digitalisering af planer - delprojekt om lokalplaner 

• Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data 

og ESR 

 

I efteråret 2014 arbejder KL´s sekretariat med at formulere en ny fælles-

kommunal digitaliseringsstrategi, der skal lægge retningen for det videre 

kommunale arbejde med digitalisering og forretningsudvikling frem mod 

2020. Den nye strategi forventes vedtaget politisk i foråret 2015. 

 

En ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi skal være med til at sætte 

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

sering og videreudvikling af kommunale services frem mod 2020. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives forslag til indhold i forhold til den nye fælles-

kommunale digitale strategi 

• Hvilke fag/data-områder skal være i fokus 

• Hvilke redskaber og tværgående initiativer skal i fokus – skal der fo-

kuseres på cloud, croudsorcing mv? 

• Hvilke forandringer i kommunerne skal en ny fælleskommunal digita-

liseringsstrategi understøtte? 

 

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

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

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

fælles mål og indsatser skal forankres. Der gennemføres derfor en proces 

med meget stor inddragelse af kommunerne. Såvel igennem de etablere-

de samarbejdsfora mellem kommunerne og KL, herunder samarbejdet 

med chefforeningerne, KL’s politiske udvalg, som ved inddragelse af 

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

 

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

værende fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan udtrykt 

ønske om, at den kommende strategi har en mere visionær retning, som 

forudsætter en bredt forankret strategi. 

 

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

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

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

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

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

 

Fremtidens samarbejde om digitalisering får en vigtig betydning i den 

kommende digitaliseringsstrategi. Digitalisering kan betragtes som et 

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

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

arbejdsform i den offentlige sektor. Den hidtidige samarbejdsform, hvor 

bestemte digitaliseringstiltag gennemføres fællesoffentligt og andre fæl-

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

nerne ønsker at samarbejde om digitalisering på tværs af den offentlige 

sektor fremadrettet. Kommunerne skal fortsat arbejde tæt sammen om 

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

samarbejde i fremtiden forandres. 

 

KL´s sekretariat har inviteret alle kommunerne til at deltage på 2 work-

shops ultimo september 2014, hvor der er lagt op til at indsamle og kate-

gorisere kommunernes forslag til indhold i den fælleskommunale digitale 

strategi. Sekretariatet vil på Teknikerkontaktudvalgets møde kunne give 

en status for de input, som de to workshops har bidraget med. 

 

KTC´s faggruppe for digital forvaltning har på et møde i september givet 

følgende input til det videre strategiarbejde: 

• Offentlige data i spil baseret på open standard, hvor langt kan man 

gå? – hvad efterspørger brugerne – behov for kompetenceudvikling – 

og hvad er de juridiske begrænsninger? 
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• Svær balance mellem de tusind blomster, der skal blomstre – og fæl-

leskommunale initiativer 

• Behov for at skabe struktur og overblik, så der kan flyde erfaringer 

kommunerne imellem – hvordan understøttes udvikling af velfærds-

teknologi bedst?  Der er brug for at fokusere på, hvad det er for sam-

fundsmæssige issues, der skal løses 

• Når der kommer en ny beskæftigelsesreform – så betyder det – at der 

skal laves en incitamentsstruktur – Bolig og erhverv er ikke i samme 

kommune – derfor skal man samarbejde på tværs i kommunerne, og 

der er brug for adgang af data på tværs af kommunerne - man skal fx 

vide noget om flyttemønstre 

• Fokuser på, hvad FLIS kan bruges til i forhold til Teknik- og Miljø-

området 

• Fokuser på, hvad georeferede data kan bruges til 

• God it-infrastruktur er nødvendig for at sikre et Danmark i balance – 

med mulighed for at understøtte fjernarbejdspladser – og erhvervs-

udvikling 

• Servicefællesskaber i kommunerne – (fx Gladsaxe, Rudersdal mfl.) – 

som alternativ til, at digitalisering=centralisering 

• Standardiseringsbehov i kommunale interne administrative systemer - 

flekssystemer – sygerapporter, fravær mv. -  

• Lær af den gamle strategi – det der lykkedes, var når handlingerne var 

konkret beskrevne. 

 

 

2.3. Klimatilpasningsplaner efter 2014 

SAG-2014-05332 syj 

 

Baggrund 

Med Økonomiaftale 2013 blev kommunerne forpligtet til at udarbejde 

klimatilpasningsplaner. Staten forpligtede sig samtidig til at tilvejebringe 

et lovgrundlag, som skulle gøre det muligt for spildevandsforsyningsse l-

skaberne at medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter.  I afta-

len indgår, at ordningen skal evalueres i 2015. 

I nedenstående lægges op til en drøftelse af kommunernes ønsker og be-

hov i forhold til den fremadrettede klimatilpasningsindsats. Drøftelsen er 

dermed et input til KL’s forberedelse af evalueringen, herunder ønsker til 

KL initiativer på området.    

 

Indstilling 

Der lægges op til en drøftelse af følgende overordnede spørgsmål som 

input til sekretariatets arbejde med opfølgningen på den kommunale kli-

matilpasningsindsats: 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2014 

 SIDE  |  12 

• Hvilke elementer er særligt vigtige at få udviklet og forbedret, når 

klimatilpasningsindsatsen og medfinansieringsordningen skal evalue-

res i 2015? 

• Hvordan sikrer vi en forankring af indsatsen fremadrettet? 

• Hvordan fremmer vi implementeringen af klimatilpasningsplanerne i 

kommunerne?  

• Hvilken rolle skal KL spille i den sammenhæng? 

 

Sagsfremstilling 

Manchetten er udarbejdet med input fra tidligere drøftelser med relevan-

te KTC-medlemmer. Det er ikke endeligt på plads, hvem der præsenterer 

temadrøftelsen på mødet i Teknikerkontaktudvalget. 

 

Inden årets udgang forventes samtlige kommuner at have vedtaget og of-

fentliggjort en klimatilpasningsplan. Samtidig er en række kommuner 

godt i gang med at implementere lokale klimatilpasningsløsninger. 

 

Aftalen om klimatilpasningsindsatsen har dermed sat gang i en betydelig 

kommunal indsats på relativ kort tid, trods det faktum, at der har været 

tale om en helt ny fagdisciplin, der har stillet store krav til kommunernes 

(og forsyningsselskabernes) forandringsparathed. 

 

Status på arbejdet med klimatilpasningsplanerne 

I skrivende stund har 81 af landets kommuner en vedtaget klimatilpas-

ningsplan. Naturstyrelsen, som følger op på planerne, har oplyst, at alle 

kommuner forventer at have deres planer godkendt inden årets udgang. 

 

Hovedfokus i planerne er generelt udfordringerne med øget og kraftigere 

nedbør, samt havvandsstigninger. Dette hænger naturligt sammen med, 

at det er her de umiddelbart største risici for skader er oplevet i de sene-

ste år. Udgangspunktet for klimatilpasningsplanerne bør dog fortsat væ-

re, at disse afspejler alle forventede risici ved klimaændringerne i kom-

munen (fx tørkeperioder, hedebølger, storm). 

 

Parallelt med klimatilpasningsplanerne skal en række udpegede kommu-

ner udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser fra havet, jævnfør 

implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv . Denne opgave bør 

fremadrettet integreres i klimatilpasningsplanerne og erfaringerne fra de 

udpegede kommuner bør spredes til andre kommuner, som har risiko for 

oversvømmelser fra havet. 

 

Der ligger ikke nogen aftale eller noget lovgrundlag mellem staten og 

kommunerne om en fremadrettet forpligtelse til revision af og opfølg-
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ning på klimatilpasningsplanerne. For at fastholde indsatsen og sikre 

fremdrift bør klimatilpasningsplanernes aftalemæssige og lovmæssige 

fundament drøftes og forankres nærmere i forbindelse med evalueringen 

i 2015.  

 

Det foreslås drøftet, hvilke redskaber, der er brug for. Skal det være lov-

pligtigt at udarbejde klimatilpasningsplaner? Skal det formaliseres i øvri-

ge love, at klimatilpasning skal indtænkes? Er der brug for statslige ve j-

ledninger på området? Etc. 

 

Status på implementering af planerne 

En række kommuner er som nævnt allerede godt i gang med implemen-

teringen af lokale klimatilpasningsløsninger. De har gjort en række erfa-

ringer med både de økonomiske, juridiske og organisatoriske udfordrin-

ger, som det medfører. 

 

Nogle af udfordringerne handler om organisering og samspil  mellem 

kommuner og forsyningsselskaber, herunder især spørgsmålet om hånd-

tering af finansieringsmulighederne og udarbejdelse af det nødvendige 

projektmateriale. 

 

Andre udfordringer angår, hvordan klimatilpasningsløsninger kan realise-

res i relation til anden lovgivning og planlægning. Fx spørgsmål om an-

vendelse af søer og vandløb, integration med vandplan-indsatsen, ram-

mer og muligheder for anvendelse af vejarealer, mv. 

 

Et tredje sæt af udfordringer har været arbejdet med forankring af ind-

satsen på tværs af den kommunale forvaltning, samt med kommunikati-

on til og involvering af borgerne. 

 

Der tegner sig dermed to overordnede behov i forhold til at understøtte 

implementeringen af klimatilpasningsplanerne:  

 De udfordringer og barrierer, der er registreret, skal der søges 

løsninger og modeller for 

 De positive erfaringer og modeller, der er fundet i pioner-

kommunerne, skal spredes til gavn for andre kommuner. 

 

Det foreslås drøftet, hvordan KL bedst understøtter implementeringen, 

samt hvilke emner, det er særligt relevant at fokusere på – udover de 

økonomiske forhold (som vil blive behandlet særskilt i forbindelse med 

evalueringen af finansieringsordningen for klimatilpasning). 

 

Evaluering af medfinansieringsordningen i 2015 
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KL’s sekretariat har haft en kort drøftelse med Naturstyrelsen om igang-

sætning af planlægningen af evalueringen. Der er aftalt møde herom ul-

timo oktober. 

 

Det foreslås drøftet, hvilke ønsker kommunerne har til evalueringen i 

forhold til proces og involvering af kommunerne. 

 

I forhold til den indholdsmæssige del af evalueringen foreligger der alle-

rede forskellige input fra kommunerne. Herudover har Concito for Real-

dania gennemført en analyse af medfinansieringsordningen og er bedt 

om at gennemføre yderligere en analyse, denne gang om klimatilpas-

ningsplanerne. 

 

Status på evaluering af Vandsektorloven 

Resultatet af evalueringen af Vandsektorloven i form af en forventet ny 

aftale mellem de politiske partier, vil forventeligt have væsentlige ele-

menter, som også får konsekvenser for den fremadrettede klimatilpas-

ningsindsats. Forligskredsen har indledt drøftelserne, og der forventes en 

aftale i løbet af efteråret. 

For KL er det, i relation til klimatilpasningsindsatsen, særligt interessant 

hvad aftalen kommer til at indeholde om to aspekter; kommunernes sty-

ringsredskaber i forhold til forsyningsselskaberne og om/hvordan klima-

tilpasningstiltag kommer til at indgå i prisloftreguleringen. 

 

 

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

SAG-2014-03692 nis 

 

Baggrund 

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

te fokus på mobilitet og infrastruktur.  

 

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

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

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

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

Vi skal derfor gentænke mobilitet og infrastruktur for at sætte hele 

Danmark i gang og binde landet sammen.  

 

Spørgsmålet er, hvad kommunerne kan gøre?  
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Sagen var forelagt ved Teknikerkontaktudvalgets møde i august, men 

blev udsat til nærværende møde. 

 

Indstilling 

Udvalget bedes give synspunkter i forhold til, hvordan infrastrukturinve-

steringer bedst kan understøtte udviklingen i Danmark?  

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

løsninger af nuværende projekter eller i nye visioner? 

2. Planlægning: Hvordan kan kommunerne understøtte større mobili-

tet? 

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

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

 

Sagsfremstilling 

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

er nogle temaer, der kan inddrages i debatten. 

 

Placemaking 

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

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

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

til storby?  

 

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

arbejde. Den har primært ligget på transport i fritiden. 

 

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

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

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

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

 

 

Hvem har hvilke behov 

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

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

Gylletransport kræver stærke landeveje. Ungdomsuddannelser kræver 

kollektiv trafik. Arbejde i storbyen kræver fleksibel individuel transport.  

 

Nye strategier kræver nye investeringer 

Flere kommuner identificerer sig som bosætningskommuner, dvs. som 

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

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

mennesker. Det giver en masse spildtid, der har konsekvenser for pro-
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duktiviteten. Derfor peger produktivitetskommissionen også på infra-

strukturen som en barriere for udvikling.  

 

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

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

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

bare et plaster på såret – løser det problemerne?  

 

Billigere transport 

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

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

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

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

kus på priserne i DK? 

  

Mobilitet – Sammenhæng i infrastrukturen 

Der er et øget fokus på mobilitet. Sammenhængen mellem forskellige 

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

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

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

ge og behovet for individuel transport i egen bil falde.  

 

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

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

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

 

Mere byliv – udvikling af byernes rum kan afvikle trafik 

Koncentrationen af aktiviteter i byerne generes ofte af meget biltrafik. 

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

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

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

byen. Der bør derfor være et øget fokus på parkering udenfor byen, eller 

i smarte løsninger, hvor der elektronisk vises, hvor der er p-plads. Det vil 

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

 

Cykling vinder frem  

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

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

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

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

indtænkes nye traceer til hurtige cykler – såkaldte supercykelstier. 

 

Fremme af alternativer, der forurener mindre 
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Nye transportformer bliver udviklet. De gængse former gøres grønne – 

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

dividuel transport. Nogle steder udvikles højhastighedsbaner, der kører 

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

den øget. 

 

Sundhed – bevægelsesfremmende transport 

Den øgede interesse for sundhed og fitness kan understøttes gennem 

valg af transportformer. Kommunerne har ansvaret for folkesundheden, 

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

transportformer som cykler og gang. 

  

Højere standard – genopbygning af infrastrukturen 

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

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

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

minimumsstandard. Vedligeholdelsen er lavt prioriteret i kommunerne, 

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

 

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

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

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

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

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

 

Tilpasning – skal vi gentænke vejene på landet? 

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

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

grusveje. Vejene udfordres af tunge landbrugsmaskiner, der skal køre 

længere grundet landbrugets strukturudvikling. Spørgsmålet, er om disse 

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

vedligeholdes af stedlige ejerlaug? 

  

Invester så det sker 

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

det: 

• Som udvikler af mere bæredygtige byer med mindre transportbehov 

og space-maker? 

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

gøre rejser billigere og lettere? 

• Som ledere på klassiske infrastrukturprojekter? 

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

portteknologier? 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

4.1. KL´s forslag til Naturplan Danmark 

SAG-2014-03038 trr 

 

Baggrund 

KL´s Teknik- og Miljøudvalg samt bestyrelse har i september 2014 ved-

taget KL´s forslag til Naturplan Danmark bl.a. med bidrag fra Tekniker-

kontaktudvalget, der behandlede sagen den 13. juni 2014. Forslaget er 

endnu ikke offentliggjort og bedes behandlet som sådant.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget:  

• Orienterer sig i forslaget og evt. perspektiver det 

• Forbereder sig på, hvordan kommunerne proaktivt kan implementere 

det nationale naturnetværk – fx via partnerskaber med Den Danske 

Naturfond 

• Overvejer om der fx kan etableres 1-3 organisatoriske naturnetværk 

på naturchefniveau indenfor hvert KKR og med relation til disse – 

med sigte på at understøtte tværkommunal naturplanlægning 

• Kommer med forslag til elementer i en partnerskabsmodel ml. kom-

muner og fond. Ovennævnte chefnetværk kan fx vise sig som et ele-

ment - for at sikre tilstrækkeligt kommunal tyngde til at tiltrække in-

vesteringer fra Den Danske Naturfond.   

 

Sagsfremstilling 

KL´s Teknik- og Miljøudvalg har på sit møde i juni 2014 besluttet, at KL 

proaktivt skal udarbejde et forslag til Naturplan Danmark.  

 

./. Det i september 2014 vedtagne samlede KL-udspil svarer tematisk til de 

fokusområder, der p.t. forventes i Naturplan Danmark.  

 

I regeringsgrundlaget fra 2011 lægges der stort op til Naturplan Danmark 

(NP-DK). Stort set siden har Naturstyrelsen (NST) på administrativt ni-

veau arbejdet på sagen. Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) nåe-

de dog at overhale NP-DK med dets anbefalinger fra april 2013. Siden er 

store del af NLK´s landbrugsanbefalinger implementeret, mens naturde-

len nu forventes at blive det med NP-DK, der forventes i efteråret 2014.  
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KL’s sekretariat har i juni 2013 været til et informationsmøde om det na-

tionale naturnetværk, men er ellers ikke blevet involveret i udarbejdelsen 

af NP-DK. Det er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at det er kom-

munerne, der er myndighed på naturområdet og projektansvarlig for Na-

tura 2000-naturindsatsen. KL deltog i et møde med miljøministeren om 

NP-DK den 26. august 2014. 

 

 

KL’s politik 

KL’s politiske mandater på naturområdet har løbende udviklet sig konsi-

stent i forhold til tidligere udmeldinger, så KL i dag fremstår som en tro-

værdig og anerkendt meningsdanner på området. De nuværende manda-

ter har elementer både fra KL’s udspil til Grøn Vækst i 2008 og KL’s b i-

drag til Natur- og Landbrugskommissionen i 2012. 

 

Ud fra faglige, styringsmæssige og økonomiske vinkler adresserer de 

kommunernes særlige behov. Et centralt fokus har været proaktivt at g i-

ve mulighed for kommunal styring ved at skabe sammenhæng i trianglen 

statslige mål, kommunale finansieringsmuligheder og virkemidler.  

 

Ultimo august 2014 er der fra Miljøministeriet kommet tilstrækkelige 

mundtlige signaler til, at KL’s mandater kan sættes i relation til de fokus-

områder, der p.t. forventes i Naturplan Danmark.  

 

Centralt i regeringens udspil bliver såvel et nationalt naturnetværk som 

Den Danske Naturfond, jf. det følgende. De to elementer indgår som led 

i KL´s samlede forslag til Naturplan Danmark. 

 

Nationalt naturnetværk 

Det geografiske netværk skal skabes via en revision af de nuværende ud-

pegninger af økologiske forbindelser i kommuneplanerne, hvilket KL 

tidligere har påpeget er den rigtige model. Det kræver dog, at kommu-

nerne i højere grad samarbejder tværkommunalt – og at der findes en 

model, der skaber tillid i omverdenen. 

 

KL foreslår derfor, at kommunerne samarbejder i et mindre antal lovfæ-

stede regionale netværk, der inddeles af kommunerne efter organisator i-

ske forhold – det kunne fx være de fem kommunekontaktråd (KKR). 

Den tværkommunale model har bl.a. vist sin styrke indenfor vandområ-

det, hvor de lovfæstede vandråd i 2014 har været en succes. 

 

Den Danske Naturfond 
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Forskellige aktører har i længere tid arbejdet på at etablere et helt nyt 

partnerskab om natur mellem det offentlige, det private erhvervsliv og 

borgerne. Den 22. september. 2014 blev det annonceret, at dette er lyk-

kedes med etablering af Den Danske Naturfond, se 

http://mim.dk/nyheder/2014/sep/danskerne-faar-ny-natur-for-875-

mio-kroner/.  

 

KL foreslår, at fonden arbejder tæt sammen med kommunerne lokalt og 

nationalt – herunder at et fondsbestyrelsesmedlem har kommunal op-

bakning. KL foreslår desuden, at der proaktivt skabes en partnerskabs-

model med kommunerne, så fondens biodiversitetsfokus kan indgå i sy-

nergi med friluftsliv etc. fx i de grønne råd, hvor lodsejere og grønne or-

ganisationer er repræsenteret.  

 

I konsekvens af besparelser i den offentlige sektor vil Den Danske Na-

turfond formentlig blive den afgørende aktør til implementering af det 

nationale naturnetværk. Det er derfor afgørende, at der hurtigt og effek-

tivt skabes et konstruktivt partnerskab mellem. kommuner og fond, idet 

den forventes at blive etableret pr. primo 2015. 

 

 

4.2. Ingen krav om lavenergibyggeri i lokalplanerne 

SAG-2014-05351 bem 

 

Baggrund 

Regeringens vækstplan 2014 indeholder et initiativ, der fjerner kommu-

nernes mulighed for at stille krav om lavenergibyggeri i lokalplanerne. 

Der er nu fremsat et lovforslag, der skal implementere initiativet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget diskuterer konsekvenserne af lovændringen for 

kommunernes muligheder på energiområdet. 

 

Sagsfremstilling 

Det har gennem flere år været et kommunalt fokusområde, at kommu-

nerne bidrager positivt til at forebygge klimaforandringerne bl.a. gennem 

krav om, at nye bygninger opføres så energirigtigt som muligt. 

 

Til det formål har kommunerne flere forskellige redskaber.  

 

Ét redskab findes i bygningsreglementet, hvor kommunen via byggetilla-

delsen kan stille krav til byggeriets energiklasse. 

 

http://mim.dk/nyheder/2014/sep/danskerne-faar-ny-natur-for-875-mio-kroner/
http://mim.dk/nyheder/2014/sep/danskerne-faar-ny-natur-for-875-mio-kroner/
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Ét andet redskab findes i planloven, hvor der i dag er mulighed for at 

stille krav i lokalplanerne om, at det kommende byggeri skal opfylde en 

bestemt energiklasse, til eksempel at det opføres som lavenergibyggeri.  

 

Lokalplanens bestemmelser om lavenergibyggeri kan dog kun fremsættes 

indenfor rammerne af de energiklasser, der allerede findes i bygningsreg-

lementet.  

 

Til gengæld har kommunen med lokalplanen kunnet skærpe kravet til 

bygherren yderligere ved at stille krav om, at byggeriet opføres som den 

mest energirigtige af de i bygningsreglementet eksisterende energiklasser.  

 

Med initiativ nr. 48 i regeringens ”Vækstplan 2014” fjernes kommuner-

nes mulighed for fremover at stille særskilt krav om lavenergibebyggelse 

via lokalplanerne.  

 

Baggrunden for initiativet er, at den tekniske udformning af byggeri, 

herunder energiklasser, almindeligvis reguleres i byggeloven og bygnings-

reglementet, og at bestemmelsen derfor kan siges at være udtryk for 

dobbeltregulering.  

 

Gældende lokalplaner med krav om lavenergibebyggelse vil ikke blive be-

rørt af lovforslaget. 

 

Fra 1. januar 2015 skærpes bygningsreglementet endvidere således,  at 

bygninger fremover kun kan opføres som lavenergi, hvilket betyder, at 

nybyggeri generelt opføres i en bedre energiklasse.  

 

Det er usikkert, hvilken betydning færre muligheder for at stille skærpede 

krav til lavenergibyggeri via lokalplanerne reelt vil få for kommunernes 

mulighed for at føre en aktiv klimapolitik. 

 

Det forventes, at sekretariatet i sit høringsvar vil læg vægt på at regerin-

gens initiativ tages til efterretning, men at det samtidig anbefales, at rege-

ringen evaluerer konsekvenserne af lovændring senest 2 år efter dens 

ikrafttrædelse, og inddrager kommunerne heri.  
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  

 

 

6.1. Status for tolkningen af flexboligordningen 

SAG-2014-03744 CRO 

 

Baggrund 

I vækstpakken fra juni 2014 nævnes: ”Udvidelse af flexboligordningen, så tilla-

delsen til at benytte en bolig som flexbolig fastholdes efter salg. Flexboliger bevarer 

helårsstatus efter byggelovgivningen. Udvidelsen ændrer ikke på, at  flexboligtilladelser 

kun kan meddeles i overensstemmelse med planloven.” Den nuværende flexbo-

ligordning administreres i dag ret forskelligt kommunerne imellem.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, om der fra kommunernes side er be-

hov for en mere ensartet forståelse og brug af flexboligordningen. 

 

Sagsfremstilling 

Der forventes fremsat lovforslag vedr. en udvidelse af flexboligordnin-

gen primo 2015. Den eksisterende ordning stammer fra foråret 2013, og 

der er derfor endnu begrænsede erfaringer med ordningen. Ved en per-

manentgørelse af tilladelsen øges konsekvenserne af at give en flexbolig-

tilladelse til rigtig mange år. 

 

Nogle kommuner administrerer ordningen, så stort set alle boliger kan 

være flexboliger, mens andre er mere restriktive, da man ikke ønsker at 

”presse” interesserede/kommende helårskøbere og accelerere affolkning 

i bymidterne.  

 

Fordele kan være 

 Mulighed for at trække folk til en bolig nr. to, som så vedligehol-

des og skaber lidt liv, fremfor at stå tom og dermed måske skulle 

nedrives. 

 Potentielle tilflyttere kan købe et hus og bruge det som fritidsbo-

lig indtil de har besluttet sig for, om de vil bo i området,  

 Nuværende boligejere kan få nemmere ved at sælge deres hus, da 

det både kan bruges som helårsbolig og fritidsbolig. 

 

Bekymringerne går bl.a. på, at 
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 flexboliger i landsbyer og byer tæt på herlighedsværdier som hav-

udsigt og attraktive kystnære områder kan hæve priserne på boli-

ger, så de permanente beboere henvises til dårligere boliger – og 

det kan føre til øget affolkning og sabotere kommunens bosæt-

ningspolitik 

 der ikke på nuværende tidspunkt er mangel på fritidshuse i Dan-

mark, men en overkapacitet, hvor der er behov for at styrke kva-

liteterne i de eksisterende sommerhusområder og kystbyer. 

 Udbredelse af billige flexboliger i dårlig stand i et område, kan 

sinke nødvendig nedrivning og strukturudvikling. 

 

Uanset praksis skal kommunerne ifølge Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter overholde: 

 Ikke flexboliger i områder lokalplanlagt til helårsbeboelse med 

bopælspligt.  

 Ikke være i strid med kommunens lokalplan eller planloven, og 

ikke muligt med dispensation. 

 Udlændige kan ikke få en flexboligtilladelse 

 Ikke flexboligtilladelse til landbrugsejendomme, hvis ejendom-

mene er omfattet af bopælspligten efter landbrugsloven 

 

Der pågår i øjeblikket en erfaringsopsamling af eksisterende praksis. Lol-

land og Guldborgsund Kommuner forventes at offentliggøre en opsam-

ling i november 2014. Ved udgangen af 2013 var der udstedt i alt ca. 135 

tilladelser. Dette antal er øget siden, men antallet er stadig ret begrænset. 

 

I Økonomiaftalen for 2015 er der indskrevet: ”Endelig er KL positive 

overfor regeringens forslag i vækstudspillet om at udvide den 

nuværende flexboligordning, så tilladelsen til at benytte en bolig som 

flexbolig ikke bortfalder ved køb og salg. Der er enighed om, at det vil 

gøre boliger i landdistrikterne mere attraktive.” 

 

Det kan overvejes, om en udvidelse af ordningen mere klart bør målret-

tes landdistrikterne, eller evalueres efter 2 år på baggrund af de opsamle-

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

 

 

8.1. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet (Vandløb og Vandfor-
syning) 

SAG-2013-07070 NPJ 

 

Baggrund 

Mange kommunale afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenæv-

net. Sekretariatet har undersøgt i hvor høj grad nævnet giver kommuner-

ne medhold i påklagede afgørelser efter vandforsyningsloven og vand-

løbsloven. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilken grad af fejl i form af hjemvis-

ninger mm, der vurderes acceptabel. Det indstilles videre, at udvalget i 

forlængelse heraf giver forslag til aktiviteter, der kan reducere graden af 

omgørelser. 

 

Sagsfremstilling 

Resultatet af sekretariatets opgørelse ses i nedenstående tabel: 

 

2011 – 2013 Vandforsyningslov Vandløbslov 

Afgørelser i alt: 281 159 

prøvet indholdsmæssigt 261 129 

Fejl (hjemvist, ophævet 

eller ændret).  

Fejlprocent 

56 

 

21 % 

52 

 

40 % 

Medhold 205 77 

 

Sekretariatet har forelagt opgørelsen for medarbejdere i Natur- og Miljø-

klagenævnet (NMKN). De oplyser, at en række afgørelser ikke bliver 

prøvet indholdsmæssigt. Når en klage f.eks. er indgivet for sent, vurderer 

NMKN ikke klagen, men afviser at behandle sagen af formelle grunde. 

Derfor bør fejlprocenten måles ud fra afgørelser, der er prøvet ind-

holdsmæssigt. 

 

Fejlprocenten kan sammenlignes med NMKN’s fejlprocent ved behand-

ling i næste instans. NMKN oplyser i deres årsberetning, at de taber 10 

% af de sager, der går videre i retssystemet. Det finder nævnet selv ac-

ceptabelt. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2014 

 SIDE  |  29 

Sekretariatet har fremlagt resultatet for vandløbsloven for kommunale 

medarbejdere og mellemledere (Vand- og Naturnetværket) på et net-

værksmøde den 9. september. Medarbejderne var negativt overraskede 

over resultatet. Sekretariatet noterede en række udsagn om ”hvorfor der 

kan være fejl i sagerne, så de hjemvises mv.” og ”hvad der kan gøres for 

at forebygge hjemvisning”. Udsagnene er i kort form sammenstillet her-

under: 

 

Hvorfor er der fejl i sagerne, så de 

hjemvises mv.? 

Hvad kan gøres for at forebygge? 

Fokus flyttet fra lovgivning til løs 

vurdering 

Udforme en fælles beskrivelse af 

kommunernes sagsbehandling af 

forskellige vandløbssager.  

Efterspørge en ny kommenteret 

vandløbslov. 

Ukendskab til lov eller klagenævns-

afgørelser 

Deltagelse fra Miljø- og naturkla-

genævnet ved netværksmøderne 

Politisk ønske om at afprøve ny 

lov-tolkning 

Det skal vel ikke forebygges 

Politisk pres for at afgøre i mod-

strid med klar praksis 

Bedre oplysning om praksis til ud-

valg og politikere  

Forkert henvisning til paragraf  Kvalitetssikring internt 

Glemmer vigtig part  

Mangel på kompetenceudvikling 

hos (nye) sagsbehandlere i kom-

munerne,  

Kurser, sidemandsoplæring og an-

den kompetenceudvikling hos 

kommunale medarbejdere 

Regulativ dårligt/forældet  

 

Det er sekretariatets indtryk, at medarbejderne på vandløbsområdet pe-

ger på en række væsentlige forhold omkring sagsbehandlingen. Det er 

samtidig sekretariatets opfattelse, at en fejlprocent på 40 er for høj. 

 

Sekretariatet er indstillet på at facilitere en arbejdsgruppe af kommunale 

vandløbsmedarbejdere, der udarbejder fakta-ark om vandløbsloven. Så-

danne fakta-ark skal formidle viden om, hvordan vandløb efter gældende 

regler reguleres og vedligeholdes. De kan samtidig oplyse om faktiske 

forhold over for organisationer, som ønsker at genskabe den praksis, der 

var engang, hvor det offentlige gav store tilskud til dræning og gennem-

førte afvandingsprojekter med henblik på landvinding. 

 

Resultaterne af undersøgelsen er ikke drøftet med medarbejdere på drik-

kevandsområdet, også fordi fejlprocenten her er væsentligt lavere end på 

vandløbsområdet. 
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

9.1. Implementering af ressourceplanen 

SAG-2014-04167 KSL 

 

Baggrund 

KL har i september 2014 indgå en aftale med miljøministeren om im-

plementering af regeringens ressourceplan for affald. Ressourceplanen 

for affald har som et overordnet mål, at genanvendelsen af hushold-

ningsaffald, som kommunerne har ansvaret for, skal udgøre 50 % i 2022. 

  

Ressourceplanen opstiller en lang række konkrete initiativer, der skal 

medvirke til, at planens mål bliver opnået. Hovedparten af projekterne 

udføres af Miljøstyrelsen, og KL’s sekretariat deltager som medlem af 

følgegrupperne i de projekter, som har konsekvens for kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er i forlængelse af aftalen med miljøministeren indgået en aftale om, 

at KL’s sekretariat er projektleder for fem projekter beskrevet nedenfor.  

 

1. Projekt om øget udsortering af genanvendeligt affald på forbræn-

dingsanlæg 

2. Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på 

øer 

3. Fremme af grøn omstilling og OPP/OPI ift. kommunerne 

4. Projekt om mere genanvendelse i den ”kommunale servicesektor". 

5. Undersøgelse af Norsk pantordning for vinduer og relevans ift. 

danske forhold 

 

Projekterne skal afsluttes i 2014. 

 

Ad 1. Projektet vil undersøge om det giver økonomisk og miljømæssig 

værdi at udsortere genanvendelige fraktioner efter affaldet er modtaget 

på et forbrændingsanlæg. I projektet fokuseres på husholdningsaffald/ 

ruteindsamlet dagrenovation, med særlig fokus på pap/papir/plast og 

metal som genanvendelige materialer. 
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Ad 2. Formålet med projektet er at lave et demonstrationsprojekt af 

hvordan tankegangen fra ressourceplanen kan implementeres på øer. På 

øerne er der i sommermånederne foruden husholdningsaffald fra som-

merhuse ofte mange turister og særarrangementer, så som events og fe-

stivaler, hvorfra der også genereres meget husholdningsaffald. Projektet 

skal derfor tænke øens årlige livcyklus ind i en kredsløbstankegang med 

fokus på cirkulær økonomi. 

 

Ad 3. Formålet med projektet er at afsøge betingelser for værditilvækst i 

offentlige/private samarbejder baseret på genanvendelse af hushold-

ningsaffald, med kommuners rolle som fokus. I første fase analyseres 5 

eksempler fra kommunerne med forskellige materialestrømme. På bag-

grund af dette udledes en modelguide, som kan bruges i fremtidige sam-

arbejdsprojekter i kommunerne. En fase 2 og 3 er tænkt i forlængelse, 

idet det bemærkes, at der mangler finansiering hertil.   

 

Ad 4. Formålet med projektet er at få opstillet 3-5 veldokumenterede 

modeller til øget genanvendelse af en betydelig del af det kommunale 

husholdningsaffald. Modellerne skal kunne tages i brug af hovedparten 

af de danske kommuner. Udover at en betydelig affaldsmængde vil blive 

genanvendt, vil kommunerne kunne gå forrest med det gode eksempel 

på, hvordan man effektivt kan øge genanvendelsen af husholdningsaffal-

det. 

 

Ad 5. Projektet undersøger den norske model for producentansvar på 

vinduer, for at kunne komme med anbefalinger til en fremtidig dansk 

løsning for håndteringen af PCB-holdige termoruder. 

 

Kommunepulje til implementering af ressourcestrategien 

Som et led i implementeringen af ressourceplanen vil Miljøstyrelsen op-

rette en pulje, hvor kommunerne kan søge om midler til konkrete pro-

jekter, der kan fremme ressourcestrategiens mål om øget genanvendelse 

af husholdningsaffald. Der vil fremover blive udbudt midler, formentlig 

5 mio. kr., 2 gange årligt. Puljen vil første gang blive udbudt i starten af 

oktober 2014.  

 

 

 

9.2. Evaluering af politiske aftaler om organisering af affaldssektoren 

SAG-2014-05186 ach 

 

Baggrund 

Forligskredsen bag den politiske aftale fra 2007 om organisering af 
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affaldssektoren og den politiske aftale fra 2011 om virksomheders 

adgang til genbrugspladser har besluttet at foretage en evaluering i efter-

året 2014 af aftalerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Sagen har været indstillet til forventet efterretning på møde 2. oktober 

2014 i KL´s Teknik- og Miljøudvalg. 

 

Miljøstyrelsen har afsat 500.000 kroner til evalueringen, som skal foreta-

ges af eksterne konsulenter og gennemføres på mindre end 2 måneder.  

 

./. Evaluering af aftalen om organisering af affaldssektoren fra 2007 og afta-

len om genbrugspladser fra 2011 har fokus på følgende hovedelementer:  

• formål 

• markedsudsættelse af genanvendeligt erhvervsaffald, herunder det 

farligt genanvendelige erhvervsaffald  

• genbrugspladser 

• affaldsdatasystemet 

• affaldsgebyrer 

• innovation. 

 

Herudover vil Miljøstyrelsen medtage to elementer, som ikke direkte er 

en del af de politiske aftaler, men som har en nær tilknytning til gen-

brugspladserne. Det gælder transportørers adgang til genbrugspladser og 

frivillige organisationers brug af genbrugspladserne.  

 

Såfremt dette ikke ændres vil det betyde, at følgende elementer i de poli-

tiske aftaler ikke bliver evalueret:  

• Affaldsregulativer herunder N-star (database om regulativer) 

• funktionsopdelte regnskaber for forbrændings- og deponeringsanlæg 

• benchmarking for forbrændings- og deponeringsanlæg. 

 

Sekretariatet er umiddelbart kritisk Miljøstyrelsens forslag til evaluering, 

da der hverken er afsat nok tid eller ressourcer til at gennemføre en me-

ningsfuld evaluering af reformen. Til sammenligning har evaluering af 

vandsektoren kostet i omegnen af 4 mio. kr. 

 

En central indvending mod evalueringen er, at den reelt ikke evaluerer 

den politiske aftales væsentligste elementer. Dette gælder i særdeleshed  
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• aftalens formål om forbedret eller uændret miljøkvalitet 

• større økonomisk effektivitet og effektiv service og kontrol 

• konsekvenserne af markedsudsættelsen af genanvendeligt erhvervsaf-

fald, herunder det farligt genanvendelige erhvervsaffald. 

 

Helt overordnet vil Miljøstyrelsen med den planlagte evaluering have fo-

kus på at evaluere kommunerne, men åbenbart ikke dem selv og ikke 

virksomhederne. Der lægges op til ganske omfattende spørgeskemaer, 

men kun til kommunerne. Det vil skævride evalueringen. Sekretariatet 

har foreslået Miljøstyrelsen, at man kunne begrænse evalueringen til at 

spørge et udsnit af kommunerne – ligesom man kunne spørge et udsnit 

af virksomhederne.  

 

Sekretariatet har sammen med Dansk Affaldsforening anbefalet, at Mil-

jøstyrelsen deler evalueringen op i 2 dele. Første del kan gennemføres 

inden nytår og fokusere på, om det politiske og juridiske grundlag for af-

talen er på plads. Anden del kan gennemføres i 2015, og fokusere på af-

talens konsekvenser, hvad angår fx miljøkvalitet, økonomi, service, ef-

fektivitet og markedsudsættelse har levet op til formålet. 

 

Sekretariatet anbefaler derudover, at evalueringen sætter særlig fokus på: 

 Er CVR (det centrale virksomhedsregister) egnet som grundlag 

for at opkræve affaldsgebyr hos virksomheder?  

 Miljøstyrelsen affaldsregister: Fungerer det, hvad er det værd? 

 Miljøstyrelsens affaldsdatasystem: Opfylder systemet formålet: 

National statistik, kommunal affaldsplanlægning, kommunalt til-

syn? 

 N-star bør også evalueres. 

 

Sekretariatet har inddraget affaldsgruppen under KTC gruppen klima, 

energi og ressourcer. 

 

./. De politiske aftaler fra 2007 og 2011 er vedlagt. 

 

 

9.3. Høringssvar fra KL over lovforslag til lov om tilbagerulning af for-
syningssikkerhedsafgiften  

SAG-2014-05437 ach 

 

Baggrund 

KL har haft et lovforslag om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgif-

ten i høring. Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerul-

ning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelse af PSO-afgiften 
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(indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti og Enhedslisten den 14. juli 2014 som et element af vækstpakke 

af 2. juli 2014). 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Sagsfremstilling 

./.        Sekretariatet har udarbejdet vedlagte høringssvar for lovforslag til lov 

om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften. 

 

Sagen har været indstillet til forventet efterretning på møde 2. oktober 

2014 i KL´s Teknik- og Miljøudvalg. 

 

Det fremsatte lovforslag vurderes at give kommunerne udfordringer med 

hensyn til at arbejde målrettet for en øget genanvendelse af de mange 

ressourcer i affaldet. 

 

Lovforslaget fjerner bl.a. energiafgifterne på fiberfraktioner og visse ty-

per af vedvarende energi. Den ændrede afgiftsstruktur risikerer at indvir-

ke på, om det kan betale sig at genanvende eller afbrænde visse typer af 

affald. 

 

KL´s sekretariat har i høringssvaret anført, at der ikke bør være tilskyn-

delse til at brænde genanvendelige materialer. Dette understøttes også i 

affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om genanvendelse af genanvende-

lige materialer. Praksis er, at de økonomiske virkemidler har stor 

indflydelse på vurderingen af, hvad der er genanvendeligt og hvor affal-

det ender. 

 

Skatteministeriet ser konsekvenserne ved en tilbagerulning lidt anderle-

des end KL´s sekretariat. Ministeriet skriver i redegørelsen for de miljø-

mæssige konsekvenser i lovforslaget, at der ved en tilbagerulning af for-

syningssikkerhedsafgiften mv., at afgiftsændringerne vil medføre større 

sortering, og at det øger mulighederne for, at der vil være større affalds-

mængder, 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. 

 

KL´s sekretariat ser en fare for, at fjernelsen af afgifter på VE-affald vil 

risikere at skabe incitament for, at affaldsfraktioner, der kræver en ekstra 
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indsats af affaldsproducenten og i indsamlingsleddet for at genanvende, i 

højere grad vil tilgå forbrændingsanlæggene. 

 

I høringssvaret er ligeledes anført, at KL´s sekretariat ikke mener, at 

denne afgiftsfjernelse harmonerer med regeringens egen ressourcestrate-

gi.  
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

10.1. Nyt om forsøgsordningen ved kysterne 

SAG-2014-04770 bem 

 

Baggrund 

Kommunerne har nu modtaget uddybende information om den kom-

mende forsøgsordning i forhold til turisme ved kysterne. Samtidig har 

miljøministeren fremsat forslag til de lovændringer af hhv. planloven og 

naturbeskyttelsesloven, der skal muliggøre forsøget. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen vedtog inden sommerferien ”Vækstplan for turisme” der 

blandt andet introducerer en ny forsøgsordning, der skal give mulighed 

for etablering af nye anlæg og faciliteter i kystområderne. 

 

Miljøministeren planlægger at fremsætte et lovforslag til ændring af plan-

loven samt naturbeskyttelsesloven, der skal muliggøre den varslede for-

søgsordning. 

 

Samtidig har Erhvervs- og Vækstministeriet, By- Bolig- og Landdi-

striktsministeriet samt Miljøministeriet sammen udsendt et orienterings-

brev samt vejledning til kommunerne om den kommende forsøgsord-

ning. 

 

Forsøgsordningen åbner mulighed for indtil 10 projekter. Der gennem-

føres to ansøgningsrunder med mulighed for 5 projekter i hver.  

 

Ansøgningsskemaet med konkrete forslag skal sendes til Naturstyrelsen 

og være modtaget senest den 15. januar 2015 for første ansøgningsrunde 

og senest den 1. maj 2015 for anden ansøgningsrunde. 

 

Forsøgsansøgningerne skal være godkendt af kommunalbestyrelsen. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal varetage gennemførelsen af for-

søgsordningen. Arbejdsgruppen består af Erhvervs- og Vækstministeriet, 
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Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet. 

 

Projekterne vil blive sendt i høring hos berørte myndigheder, og den en-

delige udvælgelse af forsøgsprojekter forventes at ske i henholdsvis for-

året 2015 og sommeren 2015.  

 

Ansøgninger om forsøg vil blive behandlet i og vurderet af arbejdsgrup-

pen og forelagt regeringen, inden miljøministeren meddeler tilladelse ef-

ter den nye forsøgshjemmel. 

 

Herefter udarbejder de udvalgte kommuner – afhængig af projektets ka-

rakter – det nødvendige plangrundlag efter planlovens regler, miljøvur-

dering samt meddeler eventuelle tilladelser til de udvalgte forsøgsprojek-

ter. 

 

 

10.2. Status for vindmølleplanlægningen i kommunerne 

SAG-2014-01641 cro 

 

Baggrund 

Der har siden Energiaftalen fra 2012 været øgede forventninger til 

kommunernes vindmølleplanlægning. Nyeste status viser, at kommuner-

ne er godt på vej, både vedrørende kommuneplanlagte og lokalplanlagte 

områder. Der er desuden tilsluttet et betydeligt antal nye møller siden 

Energiaftalens ikrafttrædelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager den vedlagte status for planlægning og 

opstilling af vindmøller til efterretning. 

 

 

Sagsfremstilling 

I foråret 2014 var der stort set opstillet så mange vindmøller på land, 

som der er brug for frem til 2020, jævnfør målet i Energiaftale 2012, om 

netto 500 MW mere opstillet ultimo 2020 end pr. 1. januar 2012.  

 

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.  
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I samme periode viser et træk fra Energistyrelsens stamdataregister, at 

der er tilsluttet vindmøller med en effekt på 538 MW og nedtaget vind-

møller med en effekt på 64 MW – netto 474 MW. 

 

I det omfang der tages gamle møller ned, skal der dog opstilles nye, for 

at målet kan nås.  

 

./. Se vedlagte statusnotat fra Naturstyrelsen, der blev forelagt for KL´s 

Teknik og Miljøudvalg i august 2014, og som uddyber dette.  

 

Derfor er den kommunale indsats ikke slut. Vindkraft på land koster i 

disse år en brøkdel af vindkraft på havet, og der er stadig politisk og fo l-

kelig opbakning til mere vindkraft i Danmark.  

 

På grund af kommunernes store indsats hidtil, kan der derfor være grund 

til i den kommende tid i højere grad at arbejde for at kunne tilvejebringe 

bedre projekter i kommunerne, som kan vinde lokal accept/støtte, og ta-

ge dialogen med opstillerne om dette behov, og med staten om ekstra 

lokale muligheder, som kan sikre dette. 

 

På grund af forventninger om fortsat lave elpriser og lavere støtte til 

landvind i de kommende år, må det kommercielle pres for opstilling for-

ventes reduceret. 

 

Kommende proces 

• Sekretariatet har på baggrund med møder med kommunale planlæg-

gere taget initiativ til, at der udarbejdes et letlæst papir om vindmølle-

opkøbsordningen. Dette udkommer som et Vidensark fra Natursty-

relsen, som er velegnet til omdeling, også til politikere. 

• Sekretariatet har tidligere foreslået miljøministeren, at der i stedet for 

en vindmølleaftale mellem KL og regeringen, som bygger på opsti l-

ling af et vist antal vindmøller i hver region, nedsættes en koordinat i-

onsgruppe med deltagelse af KL. Denne skal komme med politisk 

indstilling og forslag til folketingspolitikerne vedr. nye initiativer i 

forbindelse med evalueringen af Energiaftalen i 2015.  

• Sekretariatet foreslår, at en kommende koordinationsgruppe nedsæt-

tes i samarbejde med Miljøministeriet, og Energi-og Klimaministeriet, 

og at denne gruppe desuden igangsætter en proces med forslag 

til/analyse af udfordringerne og mulighederne ved yderligere udbyg-

ning af vindkraft på land efter 2020. 

  

./. Der vedlægges en pressemeddelelse, som kort omtaler kommunernes 

arbejde med vindmølleplanlægningen i Kommuneplan 2013.  
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

11.1. Grundvandskortlægning efter 2015 

SAG-2013-04289 npj 

 

Baggrund 

Udvalgsarbejdet om eventuelt vedligehold af den statslige grund-

vandskortlægning efter 2015 er nu afsluttet. Arbejdet var en opfølgning 

på ”Evaluering af kommunalreformen marts 2013”. 

 

Indstilling 

Til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Under evalueringen af kommunalreformen pegede KL og Danske Regi-

oner på behov for at vedligeholde den statslige grundvandskortlægning 

efter 2015, hvor opgaven var planlagt afsluttet. På det tidspunkt skal 

OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og indvindingsop-

lande være kortlagt på et basalt niveau.  

 

./. Regeringen nedsatte derfor et udvalg til at belyse sagen. Udvalget, der nu 

har afsluttet sit arbejde, vurderer, at der i mindre omfang er behov for at 

justere kortlægningen. Udvalget anbefaler, at vidensgrundlaget fra 

grundvandskortlægningen efter 2015 fortsat vedligeholdes og stilles til 

rådighed via offentlige databaser eller Danmarks Miljøportal. Der er der-

for behov for at videreføre opgaven, men på et betydeligt lavere ambiti-

onsniveau end i dag. Udvalgets rapport kan ses her. 

 

Kortlægningen udpeger sårbare områder, der skal beskyttes gennem en 

kommunal indsatsplan. Kommunernes opgave finansieres af samme af-

gift som den statslige kortlægning og udløber i 2017. Udvalgets rapport 

nævner behovet for fortsat indsatsplanlægning som en logisk følge af 

fortsat kortlægning, og indsatsplanlægningen er nævnt i forbindelse med 

fortsat finansiering af kortlægningen. 

 

Udvalgets anbefalinger ligger tæt på KLs ønsker. To væsentlige elemen-

ter er udvalget dog ikke enige om: 

1. Hvem skal varetage kortlægningen? Naturstyrelsen og regionerne 

ønsker begge at varetage opgaven fremover. 

2. Hvordan styres kortlægningen? KL, Danske Regioner, og DANVA 

ønsker, at der nedsættes en styregruppe, uanset om grundvands-

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/11027827/udvalgsrapport_grundvandskortl_gning_post_2015.pdf
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kortlægningen varetages af staten eller regionerne. Styregruppen skal le-

des af Naturstyrelsen og herudover bestå af Danske Regioner, KL, 

GEUS samt vandværksforeningerne. Naturstyrelsen finder ikke, at der er 

behov for en styregruppe, hvis grundvandskortlægningen fortsat vareta-

ges af staten. 

 

KL har under arbejdet tilbudt at anbefale fortsat opgaveplacering hos 

Naturstyrelsen, hvis staten vil tilslutte sig modellen med en egentlig sty -

regruppe for arbejdet. Naturstyrelsen har ikke tilsluttet sig modellen med 

en styregruppe for arbejdet.  

 

Sekretariatet vurderer, at kommunerne har behov for konkret og direkte 

indflydelse på den fortsatte kortlægning og formidling, fordi kommuner-

ne skal bruge de data, der kommer ud af kortlægningen. Kommunerne 

har i en lang periode haft store vanskeligheder med at få en rimelig dia-

log med Naturstyrelsen om kortlægningen. Naturstyrelsen har forbedret 

dialogen gennem det sidste år, men det er et forhold, som kommunerne 

skal have fortsat opmærksomhed på, såfremt opgaven (gen-)placeres hos 

styrelsen. 

 

Sekretariatet har indtryk af, at Miljøministeren ønsker at søge politisk 

forlig om sagen i efteråret 2014, men at Miljøministeriet har vanskeligt 

ved at få sagen behandlet i regeringens Ø-udvalg. Sekretariatet vil søge at 

påvirke den politiske proces med henblik på at opnå den opgaveplace-

ring (Naturstyrelsen) og organisering (styregruppe), som er indeholdt i 

mandatet fra sidste efterår. 

 

 

11.2. Forsikringsordningen for villaolietanke 

SAG-2014-04004 syj 

 

Baggrund 

Udgifter til oprensning af forurening fra villaolietanke er dækket af en 

forsikringsordning på op til 4 mio. kr. Overstiger udgifterne dette loft, 

skal den resterende udgift dækkes af kommunen ifølge jordforurenings-

loven. 

Loftet for forsikringsdækningen blev i 2010 hævet fra 2 mio. kr. til 4. 

mio. kr., da det viste sig, at det oprindelige loft var sat for lavt i forhold 

til antallet af sager, der oversteg beløbet. 

 

Rudersdal Kommune har nu rettet henvendelse til KL med et ønske om 

at få ændret forsikringsdækningen med baggrund i en sag, som langt 

overstiger forsikringsloftet. 
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Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Rudersdal Kommune har 30. juni 2014 henvendt sig til såvel KL som 

Miljøministeren angående en verserende sag om oprensning af en villa-

olietanksforurening. Udgiften til oprensningen er opgjort til mellem 13 

og 23 mio. kr., udover de 4 mio. kr. som dækkes af forsikringsordningen. 

Den høje udgift skyldes omfanget af forureningen (mængde og dybde), 

rensning af grundvand og eventuel bygningsfjernelse. 

 

Rudersdal Kommune anfører i sit brev, at det ikke synes rimeligt, at 

kommunen, som konsekvens af den manglende forsikringsdækning af de 

faktiske udgifter, skal anvende offentlige midler til oprensning på én pr i-

vat grund, uden hensyn til andre prioriteringer. Ministeren anmodes der-

for om at tage sagen op med henblik på en genforhandling af dæknings-

grad og forbedring af lovgrundlaget. 

 

I sin henvendelse foreslår Rudersdal Kommune tre modeller til en for-

bedring af lovgrundlaget: 

 

Forureneren betaler 

Forslag om at ’forureneren betaler’-princippet gøres fuldt ud gældende 

for området. Hvilket i praksis må forudsætte en dækning via forsikrings-

ordningen. 

 

Mulighed for overvågning af forureninger uden miljø- eller sundhedsrisiko 

Forslag om, at der gives mulighed for at påbyde en monitorering af foru-

reninger, der overskrider forsikringsloftet på 4 mio. kr., og hvor det kan 

sandsynliggøres, at de ikke udgør en miljø- eller sundhedsrisiko. Såfremt 

monitoreringen på et senere tidspunkt viser, at forureningen udgør en ri-

siko, foreslås det, at der bliver foretaget en oprensning på baggrund af en 

prioritering af den offentlige indsats.  

 

Ensartet brug af offentlige midler 

Forslag om, at ordningen for villaolietanke skal følge det princip, som i 

øvrigt gælder for den offentlige oprydning, som sker i forhold til den ak-

tuelle arealanvendelse og hvor en forurening, som ikke pt udgør en ris i-

ko, kan efterlades.  

 

Som det er anført i brevet fra Rudersdal Kommune, var det ikke intent i-

onen eller forventningen ved reglernes indførelse i 2009, at kommunerne 
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skulle få store udgifter som følge af lovgivningen, men netop at forsik-

ringsordningen skulle holde kommunerne skadefri.  

 

KL’s sekretariat har på baggrund af henvendelsen fra Rudersdal Kom-

mune undersøgt, om der er tale om en enkeltstående sag, eller det er en 

mere udbredt problemstilling. Ligesom sekretariatet har foretaget en ind-

ledende vurdering af mulighederne for at få gennemført ændringer af 

ordningen. 

 

Ifølge oplysninger fra Oliebranchens Miljøpulje (OM) er der anmeldt 

346 villaolietanksager indenfor de sidste 5 år. Blandt disse er der ifølge 

OM 4 sager, hvor der forventes kommunale udgifter pr. sag for samlet 

ca. 7 mio. kr.. Hertil kommer et antal sager, som pt. afventer afgørelse, 

enten i klagenævn eller hos kommunen, hvor der er potentiale for en 

overskridelse af forsikringsloftet. Disse udgøres af 10 sager, hvor Ru-

dersdal Kommunes sag er den absolut dyreste. Der er således ikke tale 

om et stort antal sager, men hver enkelt sag er en belastning for den på-

gældende kommunes økonomi. 

 

KL’s sekretariat vurderer, at det formentligt vil være vanskeligt at få Mil-

jøministeren til at hæve forsikringsloftet generelt eller få dækket udgif-

terne direkte i de enkeltsager, hvor udgifterne overstiger 4 mio. kr..  

 

Det er herudover sekretariatets vurdering, at princippet om, at der bør 

foretages en nærmere prioritering af de offentlige midler til oprydnings-

indsatsen, når forsikringsloftet er overskredet, giver god mening. 

 

Tilsvarende vurderes forslaget om en bedre mulighed for at påbyde mo-

nitering af forureninger fremfor oprensning, når udgiften overstiger for-

sikringsloftet og der i øvrigt er taget hensyn til potentiel miljø- og sund-

hedsrisiko, som brugbart. 

 

KL’s sekretariat anbefaler, at der tages en nærmere drøftelse med Miljø-

ministeren om ordningen, med henblik på en tilpasning af regelsættet 

foranlediget af henvendelsen fra Rudersdal Kommune. 

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde 3. september at der ret-

tes henvendelse til Miljøministeriet for nærmere drøftelse af muligheder-

ne for at justere ordningen. Der er sendt brev til ministeriet den 17. sep-

tember med ønske om et møde. 
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11.3. Kommunerne og ny randzonelov 

SAG-2014-02187 NPJ 

 

Baggrund 

Folketinget vedtog i foråret en revision af randzoneloven. Siden har Na-

turstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen udarbejdet vejledende randzone-

kort, og kommunerne har bidraget til kvalitetssikring heraf. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Den nye randzonelov gør det mere klart, hvor der skal være randzoner, 

end den tidligere lov. Samtidig reduceres mængden af randzoner betyde-

ligt.  

 

Der skal efter den nye lov etableres randzoner om vandløb, som er om-

fattet af mindst et af følgende tre kriterier: 

• Vandløb og søer omfattet af krav om 2-meter bræmme i § 69 i lov 

om vandløb 

• Vandløb og søer, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven 

• Vandløb, der er klassificeret som offentlige vandløb efter § 9 i lov 

om vandløb. 

 

Når vandplanen er vedtaget, skal der også etableres randzoner om vand-

løb og søer, for hvilke der er fastsat miljømål i vandplanen. 

 

De tre aktuelle kriterier hører alle under kommunalbestyrelsens myndig-

hed. Det betyder, at borgere må henvende sig til kommunen, hvis de har 

spørgsmål til disse kriterier, eller hvis de mener et vandløb på randzone-

kortet er registreret forkert.  

 

Henvendelser af denne karakter fik et meget stort omfang, da randzone-

loven oprindeligt trådte i kraft. Flere kommuners administration blev 

nærmest ”lagt ned” af henvendelser.  

 

KLs´s sekretariat har i flere omgange drøftet økonomisk kompensation 

med Fødevareministeriet, og ministeriet har endelig i foråret accepteret, 

at denne belastning var en følge af deres lov. Og at den derfor må kom-

penseres økonomisk. KL og Fødevareministeriet er dog endnu ikke enige 

om størrelsen af kompensationen. 
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Sekretariatet er bekymret for en ny bølge af henvendelser. Der har også 

været enkelte henvendelser til de fleste kommuner, men slet ikke i sam-

me størrelsesorden som sidst. Sekretariatet mener dog, at lodsejere, som 

helst er fri for randzonen, har et betydeligt incitament til at henvende sig 

til kommunen. Kortet er nemlig kun vejledende. I nogle tilfælde må det 

forudses at kortet er fejlbehæftet. I så fald kan lodsejeren måske slippe 

for noget randzone. Sekretariatet forventer desuden, at lodsejerne vil se 

deres henvendelse som en hastesag. 

 

Kortets vejledende karakter betyder samtidig, at der kan være randzoner 

nogle steder, som ikke er vist på kortet. Det vil med stor sandsynlighed 

gælde omkring enkelte af vandløbene i vandplanen. Det er også sandsyn-

ligt, at der er enkelte fejl i det aktuelle kort. Kommunerne fik meget kort 

tid til kvalitetssikring af kortet.  

 

Det betyder samlet set, at en række lodsejere reelt kan være i tvivl om, 

hvordan de skal lægge driften til rette i næste vækstsæson. For at undgå 

denne usikkerhed og give kommunerne tid til at afklare borgernes 

spørgsmål anbefaler sekretariatet, at KL arbejder for, at kortet med 

randzonerne alene ajourføres én gang om året. Ændringerne samles så 

op resten af året. 

 

Sekretariatet har spurgt NaturErhvervstyrelsen om mulighederne for det-

te. Styrelsen svarede, at det ikke kan lade sig gøre nu samt at de selv har 

haft lignende tanker, og at erhvervet har haft lignende ønsker.  

 

 

11.4. Revision af EU’s affaldslovgivning 

SAG-2014-00655 adn/hgc/hnb/ach 

 

Baggrund 

EU-Kommissionen har i juli 2014 udsendt en pakke ”Omstilling til en cir-

kulær økonomi: et program for et Europa uden affaldsproduktion” , der indehol-

der en meddelelse om omstilling til cirkulær økonomi samt revision af 

seks eksisterende affaldsdirektiver. Pakken følger op på Kommissionens 

planlagte revision af affaldslovgivningen, som KL´s Internationale Ud-

valg har prioriteret ved et møde den 12. november 2013. 

 

Overordnet indeholder pakken mange positive elementer herunder lang-

sigtede ambitiøse mål for genanvendelse af affald frem til 2030 og en 

fælles EU-definition på ’kommunalt affald’. Både mål, nye definitioner 

og beregningsformer medfører store økonomiske udfordringer, da det 
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kræver nye metoder og løsninger. Det fremgår ikke, hvordan disse opga-

ver skal finansieres. 

 

Pakken kan få stor betydning for affaldshåndteringen i de danske kom-

muner. 

 

Sagen behandles på KL´s internationale Udvalgs møde den 24. septem-

ber, og KL´s Teknik- og Miljøudvalgs møde den 2. oktober.  

 

./. Sekretariatet har med forbehold for politisk behandling fremsendt ved-

lagte høringssvar til Miljøstyrelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Pakken lægger op til, at EU-landene i stigende omfang skal omlægge fra 

lineær til cirkulær økonomi, hvilket indebærer, at en større andel af de al-

lerede udvundne ressourcer holdes inden for den økonomiske sfære frem 

for at blive bortskaffet og tabt. Meddelelsen er i overensstemmelse med 

Regeringens ressourcestrategi fra 2013, ”Danmark uden affald”, hvilket 

gør, at kommunerne er på rette vej i forhold til opfyldelsen af målene for 

2020 i Kommissionens pakke. 

 

En cirkulær økonomi vil bidrage til at afkoble vækst fra øget ressource-

forbrug. Desuden er det positivt, at pakken lægger op til øget forebyggel-

se af affald, maksimale grænser for deponering og udvidet producentan-

svar. 

 

Definition af begrebet ”kommunalt affald” problematisk 

KL´s sekretariat hilser i høringssvaret som udgangspunkt velkommen, at 

der fremover gives en fælles definition EU-landene imellem af begrebet 

”kommunalt affald”. Som reglerne er nu, kan medlemslandene indberette 

genanvendelsesandelen i forhold til fire forskellige måder at beregne 

kommunalt affald på. En fælles definition gør opgørelsen af målopfyldel-

sen i de enkelte lande mere retvisende og direkte sammenlignelig.  

 

Fremover indbefatter kommunalt affald på EU-niveau både affald fra 

husholdninger og affald fra detailhandelen, små virksomheder, kontor-

bygninger og institutioner, der med type og sammensætning er sammen-

ligneligt med husholdningsaffald.  
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Som det er nu, er det ikke en del af kommunernes ansvarsområde i 

Danmark at indsamle og behandle genanvendeligt erhvervsaffald med 

undtagelse af affald afleveret på genbrugspladser og fra virksomheder i 

blandede bolig- og erhvervsejendomme og tilmeldt kommunens ordnin-

ger. 

 

KL´s sekretariat ser derfor et behov for afklaring af sammenhængen mel-

lem ansvaret for at nå målene og handlemulighederne, da genanvendeligt 

erhvervsaffald ikke er en del af kommunernes ansvarsområde i Danmark 

i dag. 

 

Beregningsmodellen for genanvendeligt affald problematisk 

KL´s sekretariat er som udgangspunkt enige i at ensrette kravene til op-

gørelsesmetoden for genanvendelsesprocenter, således at kravene bliver 

sat i forhold til den endelige behandling af affald. 

 

Der er nogle udfordringer med definitionen af kommunalt affald og må-

den, det beregnes på. Kun at se på outputmængden (den genanvendte af-

faldsmængde fra behandlingsanlægget af den indsamlede mængde) vil gø-

re det svært for kommunerne at leve op til genanvendelsesmålene. Det er 

derfor KL’s sekretariats opfattelse, at det umiddelbart vil være en god ide 

både at se på input og output af det indsamlede affald for at vurdere 

genanvendelsesprocenten. 

 

Genanvendelsesprocenter kontra miljøeffekter og samfundsøkonomi 

Genanvendelsesprocenter som måltal bør ikke stå alene. Fokus på af-

faldstyperne i opgørelsen af genanvendelsesprocenterne i stedet for kun 

procenten af det genanvendelige affald vil kunne bidrage til et større fo-

kus på samfundsøkonomien og miljøeffekten fremfor ensidige genan-

vendelsesprocenter. Mulighederne for at undgå materialer, som ikke skal 

kasseres, er meget forskellig afhængig af affaldstypen. F.eks. giver det 

større samfundsmæssig værdi at indsamle et ton aluminium frem for et 

ton kartoffelskræller. Der bør således tages højde for forskellene i miljø-

effekter. 

 

Konsekvenserne af forslaget 

Det er KL’s sekretariats vurdering, at de meget ambitiøse mål i Kommis-

sionens forslag vil medføre nogle omkostningsfulde initiativer for kom-

munerne, men også for borgere, virksomheder og nationalstater.  

 

De nye initiativer kan medføre, at der skal udvikles og bygges nye sorte-

ringsanlæg eller der skal tages nye indsamlingsmetoderi brug og ikke 

mindst nye måder at producere og designe produkter på. Dette er forud-
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sætningen for overgangen til en cirkulær økonomi. Herigennem kan der 

således skabes arbejdspladser ved at gøre affald til en ressource. 
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  

 

 

13.1. Afgiftsharmonisering på taxiområdet 

SAG-2014-03005 CRO 

 

Baggrund 

Som del af, og som delfinansiering af Vækstpakken fra juni 2014, foreslår 

regeringen i et nyt lovforslag en række afgiftsændringer, som vil spare ca. 

200 mio. kr./år på taxierhvervet, særligt ved afskaffelse af ”Frikøbsord-

ningen”. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KL har fået Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsaf-

giftsloven og forskellige andre love i økonomisk høring, med frist 3. ok-

tober 2014. 

 

Forslaget er problematisk for kommunerne, da taxikørsel bliver dyrere, 

samtidig med, at Skatteministeriet ikke ønsker at kompensere kommu-

nerne økonomisk for de øgede udgifter til kørsel. 

 

Af bemærkninger til forslaget fremgår, at det er ”uklart”, hvor stor en del 

af de øgede udgifter, der vil blive overvæltet på den kommunale kørsel, 

og derfor foreslås ingen kompensation. Dette er klart utilfredsstillende, 

men samtidig en sag ”op ad bakke”, da statens formål netop er at skaffe 

finansiering. 

 

Sekretariatet vil kæmpe for kompensation, bl.a. ud fra følgende: 

 

• Tanken med lovforslaget er, at meromkostningerne for erhvervet 

væltes over på kunderne. Det vil højst sandsynligvis ske, uagtet at det er 

kommunalbestyrelsen, der beslutter taksterne, da størstedelen af kom-

munerne følger Danmarks Statistiks Taxiindeks. Når en vognmand ople-

ver øgede omkostninger, så vil dette kunne måles i taxiindekset, og der-

med vil det give en takststigning.  

 

• Hvilke taxikunder vil så opleve en fordyrelse? I hvert fald alle dem, 

som i dag kører på maks-taksten. Større kunder, så som kommuner, vil 
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fortsat kunne forhandle om rabatter med bestillingskontorerne. Men da 

beløbet jo er ret stort (160 – 225 mio. kr. årligt) er det en illusion at tro, 

at det ikke vil medføre højere priser generelt, herunder også for kommu-

nerne. 

 

• I værste fald forstærkes tendensen med at vognmænd opgiver taxiti l-

ladelsen (primært der hvor forretningsgrundlaget ikke er så stort).  

 

• Forslaget er hårdt for yderområder. I København, Frederiksberg og 

Århus vil man formentlig ikke mærke meget til effekten, ud over at pri-

serne vil stige.  

 

Danske Regioner har samme problemstilling, så KL´s sekretariat koordi-

ner indsatsen med dem. 
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14. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

14.1. Status for redningsberedskabet 

SAG-2013-06628 ach 

 

Baggrund 

Arbejdet med en ny struktur på beredskabsområdet bunder i et ønske fra 

Folketingets partier om tilpasninger til en mere effektiv opgaveløsning. 

Som en del af Økonomiaftale 2015 indgik KL i forlængelse heraf en afta-

le om det kommunale beredskab. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Sagen har været indstillet til forventet efterretning på møde 2. oktober 

2014 i KL´s Teknik- og Miljøudvalg.  

 

Antallet af kommunale beredskabsenheder skal reduceres fra de nuvæ-

rende 86 til maksimalt 20. Samtidig skal der findes besparelser hos både 

kommuner og i staten, som der blev redegjort for på sidste møde i Tek-

nikerkontaktudvalget.  

 

Der er fuld gang i de sonderende drøftelser landet over om at etablere de 

nye tværkommunale samarbejder om redningsberedskabet. KL og KKR 

følger fortsat arbejdet tæt for at sikre, at ingen kommuner efterlades ale-

ne og for at støtte op om processen. Sekretariatet vil på mødet kunne gi-

ve en information om, hvordan sagen står lige nu.  

 

KL har senest udsendt en administrativ information om de juridiske 

rammer m.v. for den proces, kommunerne skal igennem, ligesom KL har 

sendt information til borgmestrene om sagen. Der er planlagt flere kon-

ferencer i efteråret om de faglige problemer i sagen.  

 

Det ligger med aftalen mellem Regeringen og KL fast, at kommunerne 

tilsammen må etablere maksimalt 20 forpligtende samordnede bered-

skabsenheder. 

 

Det skal understreges, at det ikke er en forudsætning, at enhederne skal 

etableres inden for det enkelte KKR opland. Der kan således godt etab-

leres samarbejder, som går på tværs af regionsgrænserne.  
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KL er blevet spurgt, om frivillige samarbejder mellem selvstændige be-

redskaber er tilstrækkeligt. Det er det ikke. 

 

KL slår i den administrative information fast, at der indenfor den nuvæ-

rende lovgivning kun er én juridisk mulighed for at leve op til aftalefor-

udsætninger med Regeringen. De forpligtende, samordnede beredskaber 

skal indgås i regi af et § 60 selskab.   

 

KL´s sekretariat forventer, at KL fremadrettet vil informere om:  

 De økonomiske rammer og kommende politiske aftaler på bered-

skabsområdet (herunder også om ændringer i staten) 

 Den fremtidige organisering – serviceniveauer, gensidige aftaler, 

afregningsprincipper m.v. 

 Personalejuridisk vejledning vedr. overdragelse af medarbejdere. 

 

 

 

14.2. Kommunernes rolle i bredbånds og mobildækning  

SAG-2014-02292 akp  

 

Baggrund 

Samfundet har tilvejebragt infrastrukturløsninger for drikkevand, spilde-

vandsløsninger og motorveje. Drikkevand og spildevandsløsninger er 

primært etableret via kommunernes indsats, mens sidstnævnte etableres 

og udbygges og drives via statslige initiativer. 

 

I forhold til it-infrastruktur blev det ved teleforliget i 1999 besluttet, at 

it-infrastruktur skal drives og udbygges via markedskræfterne. De senere 

års enorme vækst i efterspørgsel på tilstrækkelig tale og datatransmission, 

uanset om det er via mobil eller bredbånd, udfordres på en række områ-

der. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Konferencerne, der orienteres om her, er et blandt flere initiativer fra 

KL’s sekretariat relateret på problematikker omkring mobil- og bred-

båndsdækning. I den kommende tid vil indsatsen blandt andet fokusere 

på, hvordan den kortlægning, som er aftalt i Økonomiaftale 2015, kan 

bruges som løftestang til et større statsligt engagement og en større stats-

lig rolle i sagen.  
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Flere og flere kommuner sætter mobil-og bredbåndsdækning på dagsor-

denen med baggrund i ønsket om at styrke den kommunale erhvervsud-

vikling og tiltrække nye og fastholde nuværende borgere og virksomhe-

der. KL´s sekretariat har i lyset heraf i juni og august holdt to åbne kon-

ferencer, hvor der blev stillet skarpt på, hvilken rolle kommunerne kan 

have i udbygningen af bredbånds- og mobildækning. På konferencerne 

deltog 150 kommunale chefer, kommunale medarbejdere, kommunalpo-

litikere, teleselskaber. Staten og Folketinget var også repræsenteret. Se-

kretariatet har valgt at afholde konferencerne i samarbejde med Er-

hvervsstyrelsen, da den lovgivningsmæssige ramme for den  kommunale 

indsats hører til styrelsens ansvarsområde. 

 

Ved ændring af erhvervsfremmeloven i 2013 blev det muligt for kom-

munerne at finansiere infrastruktur (fx tomrør og master), hvis der var 

en erhvervsmæssig grund hertil. Hjemlen er udformet som en ”kan”-

bestemmelse, hvilket indebærer, at kommunerne også kan lade være med 

at foretage den slags investeringer. At det er indføjet som en kan-

bestemmelse betyder, at den ændrede lovgivning ikke har resulteret i 

DUT-midler til kommunerne. 

 

Før ændringen af erhvervsfremmeloven var kommunalfuldmagten ram-

men for kommunernes finansieringsmuligheder. De steder, hvor er-

hvervsfremmeloven nu giver kommunerne en hjemmel er det den, der 

kan bringes i anvendelse frem for kommunalfuldmagten. Erhvervsstyrel-

sen anlagde ved konferencen en meget vid fortolkning af, hvornår noget 

er erhvervsmæssigt nødvendigt. Der blev nævnt eksempler på, at et par-

celhuskvarter med alene ældre borgere kunne kommunen vælge at finan-

siere passiv it-infrastruktur under henvisning til erhvervsfremmeloven. 

Begrundelsen kunne være, at der jo potentielt kan etableres erhverv i 

parcelhuskvarteret på længere sigt – og under henvisning til, at kommu-

nen gerne vil arbejde for, at tiltrække erhvervsvirksomheder til et områ-

de. En anden henvisning kunne være, at der i et af parcelhusene er et li-

beralt erhverv, f.eks. en frisør eller arkitekt. 

 

På konferencen blev der redegjort for, hvad der havde været baggrund 

for fællesudbuddet af it-løsninger i Nordjylland (alle kommuner og regi-

on), og hvordan udbudsmaterialet var blevet til. Kommuner og region 

havde her lagt op til at få forbedret den digitale infrastruktur for kom-

munens borgere og virksomheder ved at stille krav om dækning i dårligt 

dækkede områder i forbindelse med indkøb til egne institutioner og 

medarbejdere. 
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TDC og Bredbånd Nord forklarede i forlængelse heraf, hvorfor de ikke 

havde budt på opgaven, som de mente ville blive 70-90 mio. kr. dyrere 

end den ramme, som der var lagt op til i udbuddet. Begge leverandører 

ønskede en bedre dialog med kommunerne om krav og muligheder, og 

ikke mindst tid til at lave de oftest krævende analyser der er nødvendige 

for at lave gode tilbud på komplekse udbud. 

 

Erhvervsstyrelsen havde en gennemgang af de forskellige teknologier 

(kobber, lydleder og mobil) og gennemgik styrker og svagheder ved tek-

nologierne. Anbefalingen er, at kommunerne skal bekrive behov og krav 

og lade tilbudsgivere foreslå løsninger og teknologier. Det betyder bl.a. 

at krav der (bevidst) favoriserer en given teknologi bør undgås, medmin-

dre det er afgørende for at nå de forretningsmæssige mål. 

 

En repræsentant fra 6 kommunesamarbejdet om et udbud af mobiltele-

foni i det vestjyske område fortalte om det udbud, hvor der forventes 

tilbud på i september 2014. I udbuddet er der indlagt, at kommunerne vil 

bruge erhvervsfremmeloven til at etablere it-infrastruktur for egne pen-

ge, hvilket i praksis kan være de penge, som kommunerne i udbuddet har 

fået i den statslige lånepulje på 50 mio. kr.,  der blev netop er blevet ud-

loddet.  

 

Endvidere var der indlæg om betydningen af bredbånd for turisme og 

landudvikling og om lokale virksomheder der pga. manglende dækning 

må opgive forretninger eller fortsat anvende analoge processer hos kun-

der i bestemte områder.  

 

Erhvervsstyrelsen henviste på konferencen til kommunernes muligheder 

i form af 

• at tilgodese en lokal dækning ved at udleje kommunal overskudska-

pacitet fra f. eks. til egne institutioner  

• at tilbyde en lav leje eller ingen leje, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning 

om markedsleje ved udlejning af arealer til f. eks. opsætning af mobil-

antenner og master. Vejledningen er netop sendt i offentlig høring. 

 

Erhvervsstyrelsen tilbød at bistå kommunerne med råd og vejledning om 

blandt andet tilrettelæggelse af indkøb med dækningskrav, teknologiske 

muligheder og regler for lejepriser mv. 

 

Endelig omtalte Erhvervsstyrelsen sit arbejde med at få et så præcist bil-

lede af bredbånds-og mobildækningen som muligt. KL arbejder for, at 

denne kortlægning også ser på den indendørs dækning.  
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Det forventes, at den finmaskede kortlægning, der skal give kommuner, 

borgere og virksomheder et bedre og mere sammenligneligt billede af 

bredbåndsdækningen på lokalt niveau, er på plads omkring årsskiftet. 

 

 

14.3. Beskatning af vandselskaber, afgørelser fra Landsskatteretten 

SAG-2014-04664 syj 

 

Baggrund 

Med vedtagelsen af vandsektorloven blev der indført skattepligt i de nye 

vandselskaber. Skat har anlagt en hård juridisk fortolkning i fastsættelsen 

af de skattemæssige indgangsværdier for de forsyninger, der er etableret i 

2007-2009. Dette har ført til, at fire forsyningsselskaber har indbragt 

Skats afgørelser for Landsskatteretten, som har afgjort sagerne ved be-

handling 26. juni 2014. Landsskatteretten har stadfæstet Skats afgørelser. 

DANVA forventer at indbringe 1-2 af de principielle afgørelser fra 

Landsskatteretten for de almindelige domstole, ligesom foreningen fort-

sat vil tage sagen op med folketingspolitikere og relevante ministerier. 

 

Indstilling 

Det indstilles at Teknikerkontaktudvalget tager sagen til efterretning. 

 

KL´s Teknik og Miljøudvalg drøfter den 2, oktober 2014 sagen med ind-

stilling om, at: 

• KL, sammen med DANVA, bringer problemstillingen op i forbindel-

se med det videre arbejde med evaluering af vandsektorloven 

• KL fortsat støtter op om DANVA´s og forsyningsselskabernes akti-

viteter i forhold til at få ændret regelsættet. 

 

 

Sagsfremstilling 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet 6. februar 2013 sagen 

om skattepligt i vandselskaber, hvor afgørelserne fra Skat vedrørende 

værdisætningen af selskabernes aktiver var udmeldt. Udvalget tiltrådte 

her, at KL skulle bringe problemstillingen op i forbindelse med evalue-

ringen af vandsektorloven, og at KL skulle afvente Landsskatterettens 

afgørelser og herefter vurdere, om dette ville give anledning til en forny-

et politisk henvendelse. 

 

Skattesagerne vedrører fastsættelsen af værdien for selskabernes aktiver 

(vandledninger, kloakker, pumpestationer, ejendomme, renseanlæg mv.) i 

forbindelse med fastsættelsen af selskabernes indgangsværdier for de 

forsyninger, der er etableret i 2007-2009. Skat har vurderet, at værdierne 
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er væsentligt lavere end de beregninger, som selskaberne har sat på deres 

anlægsaktiver. Selskaberne har til deres værdiansættelse anvendt stan-

dardpriser, som prismyndigheden, Forsyningssekretariatet, anvender. 

 

Landsskatteretten har som nævnt stadfæstet Skats afgørelser. Konse-

kvenserne af principsagerne vil være ekstra skattebetalinger i selskaberne 

og dermed ekstra udgifter for kunderne i sidste ende.  

 

DANVA mener, at Skats afgørelser er stik mod intentionerne med vand-

sektorloven, og at vandselskaberne dengang blev stillet i udsigt, at de 

skulle have skattemæssige afskrivninger på deres anlæg, så omkostnin-

gerne til produktion, levering og afledning af vand kunne holdes nede. 

DANVA har allerede umiddelbart efter Landsskatterettens afgørelse rejst 

problemstillingen overfor flere af Folketingets miljøordførere, som fore-

løbigt har vist interesse for at løfte spørgsmålet i forbindelse med det vi-

dere arbejde med evalueringen af vandsektorloven. 

 

 

14.4. Ny vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 

SAG-2014-04053 akp  

 

Baggrund 

Regeringen kom i foråret 2013 med et udspil om bedre bredbånd og 

mobildækning i hele Danmark. Et af initiativerne i udspillet var, at rege-

ringen ville indføre en hjemmel i teleloven for kommuner til at tilbyde 

teleselskaberne lejevilkår for adgang til grunde, bygninger eller kommu-

nale master, der afspejler kundegrundlaget. I udspillet hed det videre, at 

Erhvervs- og Vækstministeriet ville udarbejde en vejledning om lejevilkår 

for at fremme klarhed på området. Denne vejledning har KL´s sekretari-

at netop haft i høring. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Vejledningen gennemgår med udgangspunkt i reglerne om markedsbase-

ret lejepris (markedsleje), hvornår kommunerne kan undlade at tage pen-

ge for udlejning af arealer til opsætning af mobilantenner og master. Vej-

ledningen behandler ligeledes, hvordan lejeprisen skal fastsættes. KL´s 

sekretariat har i høringssvaret været positiv overfor vejledningen, som 

ses om et nyttigt redskab for kommunernes arbejde med it-infrastruktur. 
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Vejledningen vedrører de master, der er opsat på arealer ejet af kommu-

nerne 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. 

 

KL´s sekretariat har under iagttagelse af de kommentarer, som KL´s 

formand gav til regeringsudspillet i 2013, henvist til, at vejledningen kan 

blive en kommunal udgiftsdriver, idet der lægges ansvar for at sikre mo-

bil- og bredbåndsdækning ud til kommunerne uden økonomisk kompen-

sation. Eksempelvis vil vejledningen kunne bruges af teleselskaberne til 

at rejse ønske om genforhandling af eksisterende aftaler eller stille krav 

om nedsættelse af eller helt at fjerne lejeprisen. Der har været mindst et 

eksempel på, at uoverensstemmelser om prisfastsættelse mellem en 

kommune og et teleselskab har betydet nedtagning af en mast, og ek-

semplet er nu kendt og kan fremdrages, når teleselskaberne drøfter mar-

kedsleje med kommunerne. 

 

./. KL´s sekretariats samlede høringssvar er vedlagt. 

 

 

 

14.5. Forslag til ændrede mødedatoer i 2015 

SAG-2014-01990 roe 

 

Baggrund 

Der er behov for, at få ændret 2 af udvalgets mødedatoer for 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at de nævnte ændrede mødedatoer for 2015 tiltrædes. 

 

 

Sagsfremstilling 

Følgende ændrede mødedatoer foreslås for 2015: 

 

Fredag den 6. februar 2015  

Fredag den 10. april 2015 

Fredag den 19. juni 2015 i stedet for den 12. juni 2015 

Fredag den 21. august 2015 

Fredag den 9. oktober 2015 i stedet for torsdag den 8. oktober 2015 

Torsdag den 11. december 2015 
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15. Eventuelt  
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16. Lukkede sager  

 


