
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

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

MDR-2013-00203 cdh 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. Eske bød særligt velkommen til teknisk direktør 

Christian Roslev, Frederikshavn kommune. 

 

Udvalget foreslog, at der til mødet den 11. december 2014 behandles en 

temadrøftelse om ændring af beredskabet. 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Modernisering af detailhandelsreglerne 

SAG-2014-04900 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter udfordringerne i de nuværende detai l-

handelsbestemmelser.  

 

Beslutning 

Poul Hvidbjerg-Hansen, Odsherred Kommune indledte punktet. 

 

Ved forskellige nyligt afholdte arrangementer er konklusionen, at der er 

reelle problemstillinger i forhold til detailhandelsreglerne. Der er brug 

for at fokusere på kommunernes forskellighed, for det er ikke sikkert, at 

de samme regler dur overalt. Fx er der spørgsmålet om outlet-butikker. 

Han noterede, at principperne og dokumentationskravene for en detail-

handelsanalyse er for tung.  

 

Udvalget gav følgende kommentarer: 

• Kommunerne bliver nødt til at aftale, hvem der skal have de store 

centre og hvem ikke. Men hvordan det skal håndteres er uklart 

• Der er brug for større fleksibilitet i regelsættet for at kunne håndtere 

den dynamik, der er på detailhandelsområdet 

• Pas på ikke at afskrive det reguleringsmæssige håndtag i planloven 

• Nogle udvalgsmedlemmer foreslog, at sætte staten fri af opgaven og 

dermed blandt andet få fjernet den stærke regulering af bymidterne. 

Det vil være det ultimative kommunale synspunkt og et, der flugter 

med det kommunale synspunkt, da detailhandelsreglerne blev indført. 

Detailhandelen kunne styres af kommunalbestyrelsen i kommunepla-

nen – det behøver ikke at være i detailhandelsreglerne i planloven. 

Andre mente, at der var brug for en vis statslig styring. 

• I forhold til bycentrene er det detailhandelens størrelse, der er det af-

gørende 

• Fokuser på det gode i bymidterne, og gi accept på en lidt større de-

tailhandel i forlængelse heraf (eksempel fra Odsherred) 

• Detailhandelsreglerne i planloven regulerer en virkelighed, der ikke 

længere er. Konsekvens: politikere lader bygge der, hvor der er hul 

igennem i lovgivningen, fremfor de steder, hvor det er strategisk 

bedst for byen 
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• Kommunikationsmæssigt kan KL vælge at rose Folketinget til at sæt-

te dagsordenen på detailhandelsområdet i en tid, hvor med behov 

herfor. Samtidig meddele, at kommunerne nu er klar til at tage over 

• Der blev henvist til en analyse for Sjælland, hvoraf fremgår, at der 

forventes at blive ca. 28 byer tilbage med detailhandel. Der er i høj 

grad brug for redskaber til at afvikle, så det ikke bliver en kamp mel-

lem de små og store byer. Måske er der brug for en landsdækkende 

planlægning 

• Skal vi ikke have fokus på, at for at få lave priser på forbrugsvarer, 

skal detailhandelen væk fra dyre huslejer i bymidterne 

• Der var enighed om, at sagsfremstilling var god, og at de temaer, der 

slås an i manchetten er dem, der skal arbejdes videre med. Poul gav 

tilsagn om, at KTC´s faggruppe vil engagere sig stærk i arbejdet, og 

se på det foreliggende empiriske materiale. 

 

  

2.2. Ny fælleskommunal digital strategi 

SAG-2014-04887 akp 

 

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? 

 

Beslutning 

Anni indledte temadrøftelsen (PowerPoints udsendt sammen med refera-

tet). 

Udvalget kunne bakke op om de visionstemaer, der arbejdes med tvær-

gående i KL´s sekretariat.  

Udvalget pegede på følgende mulige emner til den fælleskommunale digi-

tale strategi:  

• Dataforvaltning og datamanagement – blive bedre til at jonglere med 

de data vi har til understøttelse af kommunale kerneopgaver. Brug 

live-data på tværs af staten og kommunerne med et kraftigt bruger-

perspektiv 

• Digital understøttelse af sammenhængende og helhedsorienterede 

services – i den enkelte kommune – og på tværs af kommuner 

• Vi er ikke i mål med selvbetjeningsløsninger til alle kommunale for-

valtningsområder  
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• Digital håndtering af bygninger skal i et andet gear med kobling mel-

lem vedligeholdelses- og brugerbehov. Fokus på 3D. Der skal være 

sammenhæng i data, fra vugge til grav. Bygninger skal geokodes. 

• Digital håndtering af driftsopgaven – blandt andet i forhold til park 

og vej-område, fx Esbjergs iPad-løsning 

• Udvikling af fælles kommunale apps 

• Man skal erkende, at det ikke nødvendigvis er kommunerne, der har 

øje for det, der er interessant for borgerne 

• Datasikkerhed og cpr.nr. Kan man jonglere data uden at få proble-

mer med personfølsomhed og ude at få cpr.nr med?  

• Skal der være et emailadresseregister? 

• Cloudløsninger er fremtid, hvis sikkerhedsproblemer er løst. 

• Vigtigt med it-infrastruktur i alle dele af Danmark. Der kan være be-

hov for guidance i, hvad man som kommune kan gøre for at sikre det 

• Afklaring af, hvad gør vi med de borgere, der ikke kan håndtere digi-

tale redskaber 

• Behov for digitalisering af LER 

• De få kommuner, der har kommunale kirkegårde, har hårdt brug for 

digitalisering 

• Hvordan får man Miljøportalen bedre i spil? Der ligger et praktisk 

implementeringsbehov 

• Lad jer inspirere af sociale medier og måder at kommunikere på 

(email er måske ikke fremtiden) 

• Straksafgørelser – se på andre brancher – det er ikke længere lægen, 

der skal stille diagnosen – men data 

• Det juridiske ved at udstille data - hvordan ordner man data – hvor-

dan inspirerer man – er der noget, der kan misbruges – sundhedsda-

ta? 

• Kompetenceudvikling af dataforvaltere. Moviapassagerdata – i for-

hold til behov for skraldespande, læskure mv. – der skal være fokus 

på at sammenstille og præsentere data. 

  

2.3. Klimatilpasningsplaner efter 2014 

SAG-2014-05332 syj 

 

Indstilling 

Der lægges op til en drøftelse af følgende overordnede spørgsmål som 

input til sekretariatets arbejde med opfølgningen på den kommunale kl i-

matilpasningsindsats: 

• 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? 
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• Hvordan fremmer vi implementeringen af klimatilpasningsplanerne i 

kommunerne?  

• Hvilken rolle skal KL spille i den sammenhæng? 

 

Beslutning 

Susanne indledte punktet. Til sommer er det tre år siden, der blev indgå-

et aftale om klimatilpasning, og om at kunne bruge 2.5 mia. til opgaven. 

Indsatsen skal nu evalueres. 

 

Udvalget tilkendegav: 

• Finansiering af klimatilpasningsprojekter skal gøres mere smidig – 

der skal være en anderledes forståelse af, hvordan samspillet skal væ-

re mellem kommunes planlægning og forsyningsselskabet. Grænsen 

mellem kommunernes og forsyningsselskabet opgaver skal flyttes. 

Kommunerne bør kun gå på banen i 100 års hændelserne. Resten skal 

forsyningsselskaberne selv tage hånd om 

• Kommunernes likviditet påvirkes af klimatilpasningsprojekter. 

Kommunerne lægger ud, og der tilbagebetales over en længere perio-

de 

• Man kan overveje at indskrive klimatilpasning i vandsektorloven, 

men problemet er, at strukturen omkring vandsektorloven ikke dur 

• Det var fra starten optimistisk at tro, at 2.5 mia. kr. kunne blive brugt 

på tre år 

• Hav fokus på private veje og private grunde som klimasikringsred-

skab. Fx skal der kunne hjemtages private fællesveje til kommunerne 

for at inddrage disse i håndtering af skybrudshændelser 

• Se klimatilpasning i sammenhæng med vandløbsloven og kystsik-

ringsreglerne 

• Princippet og fordeling af ansvar for indsats over- og under jorden 

skal udfordres. 

 

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

SAG-2014-03692 nis 

 

Indstilling 

Udvalget bedes give synspunkter i forhold til, hvordan infrastrukturinve-

steringer bedst kan understøtte udviklingen i Danmark?  

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

løsninger af nuværende projekter eller i nye visioner? 

2. Planlægning: Hvordan kan kommunerne understøtte større mobili-

tet? 

3. Anlæg/teknik: Skal vi investere i nye store projekter eller flere små? 
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4. Priser: Kan vi sænke prisen på den enkelte rejse? 

 

Beslutning 

Nikolaj indledte punktet med at spørge, om vi skal vi binde Danmark 

sammen på en anden måde, idet store infrastrukturprojekter kan være 

med til at skabe et Danmark i balance. Emnet er indeholdt i et KL-

strategiprojekt. 

 

Udvalget kom med følgende kommentarer: 

• Godt at KL arbejder med infrastrukturemnet strategisk, da KL bør ha-

ve en stemme i sagen. Måske bør ophænget være et andet end Dan-

mark i Balance, da det handler om så meget andet – reduktion af mil-

jøbelastning og CO2–udledning ved at bruge fx magnetbaner og sol-

drevne aktiviteter 

• Der blev henvist til et 6-bys-samarbejde, hvor temaet er at fokusere på 

et sammenhængende transportsystem. Man skal se mobilitetstænkning 

som en integreret del af byudvikling 

• Det bør ikke være trængselsspørgsmål på Fyn, der er afgørende for, om 

man laver et Kattegat-bro 

• Vision: Det må maksimalt tage så og så meget tid at komme fra a til b. 

Det er ikke afstand, der er afgørende, men tiden 

• Hvor der er trængsel, må der åbnes flere pendlingskorridorer 

• Undgå at sætte lighedstegn mellem vækst og fremkommelighed. Der er 

dele af Vestjylland med god infrastruktur, hvor væksten ikke sker 

• I forhold til letbaneprojekter er der en tendens til, at de store byer kan 

få 14 km hver. En sådan lighedstilgang dur ikke. Indsatsen skal fokuse-

re på behov 

• Emnet om infrastruktur bør være væsentligt i Copenhagen-branding 

• Fokuser på samtænkning på tværs af kommunegrænse 

• Det må italesættes, at man ikke på samme togafgang kan få stop ved al-

le stationer og samtidig køre med hastighedstog 

• Der hvor der ikke bor så mange mennesker, skal der være et bud på, 

hvordan man skal sikre mobilitet  

• Strategiprojektet har stærke afhængigheder i forhold til arbejdet med 

god it-infrastruktur. 

 

Eske fortalte om den videre KL-proces i forhold til strategiarbejdet om 

Danmark i balance. Kontoret arbejder med på to andre strategitemaer – 

nemlig et strategiprojekt om plan – og by og et om it-infrastruktur.  
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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 

 

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.   

 

Beslutning 

Troels indledte punktet. Der kan ikke være 98 kommuner, der kan gå til 

fonden. Der bør være en vis koordinering kommunerne imellem, hvorfor 

der foreslås 10-12 tværkommunale samarbejder, der i tæt parløb med 

KL´s sekretariat samarbejder med fondens sekretariat i en partnerskabs-

model. 

 

Udvalget bakkede op om, at der arbejdes videre med modellen sammen 

med KTC´s faggruppe for Natur og Overfladevand. 

 

Udvalget fandt, at kommunerne/KL bør være involveret i bestyrelsen 

for Naturplan-DK. Den første bestyrelse forventes imidlertid at komme 

til at bestå af repræsentanter fra Miljøministeriet og fra fondene. KL´s 

indstillingsret kommer efter 4, 6 eller 8 år, svarende til tidspunktet for 

udløb af den første bestyrelsesperiode. Der lægges op til, at det skal være 

en faglig bestyrelse, og at igen bestyrelsesmedlemmer må være medlem af 

en kommunalbestyrelse eller/og af Folketinget 
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4.2. Ingen krav om lavenergibyggeri i lokalplanerne 

SAG-2014-05351 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget diskuterer konsekvenserne af lovændringen for 

kommunernes muligheder på energiområdet. 

 

Beslutning 

Udvalget fandt, at det var meget uheldigt at fjerne muligheden for at stil-

le krav om lavenergibyggeri i lokalplaner. Det er en mulighed, der konse-

kvent er indarbejdet i lokalplan-praksis i nogle kommuner. Det bør ikke 

italesættes som en forenkling, og udvalget havde ikke tillid til, at byg-

ningsreglementet kan løse opgaven med at sikre lavenergibyggeri.  
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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 

 

Indstilling 

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

hov for en mere ensartet forståelse og brug af flexboligordningen. 

 

Beslutning 

Camilla indledte punktet. En flexbolig kan ændre status tilbage til helårs-

bolig. Der er kommuner, der har meldt ud, at flexboligordningen gælder 

for alle kommunens boliger, hvilket nabokommuner har fundet uhen-

sigtsmæssigt da det vurderes at kunne påvirke prisdannelse for nabo-

kommunens boliger. Flexboligordningen kan ikke bruges af udlændinge. 

 

Det er ministeriets idé, at man i den nye version af loven ikke indskræn-

ker det kommunale handlerum, men at kommunerne kan vælge: 

- om de vil gøre brug af flexboligordningen overhovedet 

- om de vil give tilladelse, som følger bygningen 

- om de vil give tilladelse, som følger en person 

- om de vil give en tidsbegrænset tilladelse, fx 10 år. 

 

Der blev spurgt ind til, hvordan relationen er til landbrugslovens regler, 

samt givet en opfordring til at KL´s sekretariat medvirker til en klar 

kommunikation om, hvad den nye ordning giver af muligheder og be-

grænsninger.  
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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 

 

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. 

 

Beslutning 

Niels Philip indledte.  

 

Udvalget kommenterede sagsfremstillingen: 

• Det fremgår, at en meget stor del af de hjemviste sager kan henføres 

til pres fra politikerne og forsøg på at prøve lovgivningen af. Set i det 

lys fandt udvalget ikke, at der skulle igangsættes særlige initiativer for 

at reducere graden af omgørelser 

• Naturbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven bør sammenskrives  

• Dette området har tidligere været omfattet af kvalitetsstyringsordnin-

gen, men er det ikke længere.  
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

9.1. Implementering af ressourceplanen 

SAG-2014-04167 KSL 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget tager sagen til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

9.2. Evaluering af politiske aftaler om organisering af affaldssektoren 

SAG-2014-05186 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

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

SAG-2014-05437 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Beslutning 

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

 

 

10.1. Nyt om forsøgsordningen ved kysterne 

SAG-2014-04770 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

10.2. Status for vindmølleplanlægningen i kommunerne 

SAG-2014-01641 cro 

 

Indstilling 

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

opstilling af vindmøller til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

11.1. Grundvandskortlægning efter 2015 

SAG-2013-04289 npj 

 

Indstilling 

Til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Søren henviste til, at finansie-

ringen af kortlægningen udløber i 2017, og vi bør undgå at gå fra en 

statslig og finansieret – og til en kommunal og ufinansieret kortlægning. 

Der blev aftalt en temadrøftelse snarest, da grundvandskortlægning er på 

lovprogrammet. 

  

11.2. Forsikringsordningen for villaolietanke 

SAG-2014-04004 syj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Iben takkede for, at sagen er 

rejst. 

 

 

  

11.3. Kommunerne og ny randzonelov 

SAG-2014-02187 NPJ 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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11.4. Revision af EU’s affaldslovgivning 

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

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2014 

 SIDE  |  22 

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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

14.1. Status for redningsberedskabet 

SAG-2013-06628 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Eske nævnte, at der i beredskabsloven er to muligheder for den fremtidi-

ge organisation af beredskabet, samt at KL´s sekretariat har vurderet, at 

§ 60-selskaber er eneste reelle mulighed. Udvalget fandt, at der var brug 

for en drøftelse herom ved næste udvalgsmøde. 

 

 

  

14.2. Kommunernes rolle i bredbånds og mobildækning  

SAG-2014-02292 akp  

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

14.3. Beskatning af vandselskaber, afgørelser fra Landsskatteretten 

SAG-2014-04664 syj 

 

Indstilling 

Det indstilles at Teknikerkontaktudvalget tager sagen til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14.4. Ny vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 

SAG-2014-04053 akp  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

14.5. Forslag til ændrede mødedatoer i 2015 

SAG-2014-01990 roe 

 

Indstilling 

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

 

 

Beslutning 

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

 

 

 

 


