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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

1.1.

Godkendelse af referat fra TKU-mødet den 11. december 2014
SAG-2014-01990 roe
Baggrund

Møde i Teknikerkontaktudvalget 11. december 2014
Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet.
Sagsfremstilling

Referatet er vedhæftet som bilag.
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2.

Meddelelser
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3.

Temadrøftelser

3.1.

Rollefordeling i fremtidens energiplanlægning
SAG-2014-07106 - brh
Baggrund

Siden klimatopmødet i København i 2009 har mange ment, at
kommunernes skal påtage sig hovedansvaret for omstillingen til grøn
energi. Efter års dialog med Energistyrelsen om hvorvidt strategisk
energiplanlægning skal være en kommunal opgave eller ej er tiden nu
inde til at skærpe argumenterne, hvis kommunerne fremadrettet skal
have en lovbunden opgave med at planlægge for udfasningen af fossile
brændsler og reduktion af energiforbruget.
Indstilling

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter, hvordan fremtidens
lokale energiplanlægning bedst organiseres.
Sagsfremstilling

./.

Som optakt til temadrøftelsen giver Henrik Narud, direktør for Teknik
og Miljø i Billund Kommune et oplæg. Henrik Narud har skrevet én af
de energistafetter, som KL sammen med Danske Regioner havde startet i
KTC bladet Teknik og Miljø i 2014. Tre af energistafetterne er vedlagt
denne temadrøftelse.
I en pressemeddelelse fra Energistyrelsen fra den 20. maj 2014 stod der:
”Energisystem uden fossile brændsler er teknisk muligt”. Men hvis den
tekniske omstilling af energien er det eneste fokus og vej til at nå de
nationale VE mål, så er spørgsmålet, om kommunerne skal meget andet
end at projektgodkende efter varmeforsyningsloven – og så ellers lade
markedskræfterne med de afgifts- og tilskudsstrukturer som fastlægges
centralt, være bærende for Danmarks omstilling til vedvarende energi.
Men omstillingen af energien handler ikke kun om det rent tekniske. Det
handler også om nye samarbejdsformer, nye organiseringer og nye roller.
Her er spørgsmålet så, hvilken rolle kommunerne kan og vil påtage sig.
Kommunernes interesse i omstillingen til grøn energi og strategisk
energiplanlægning bunder i flere ting:
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•
•

•

•

•

Kommunerne skal skabe rammer for, at borgerne og virksomhederne
har adgang til energi – og gerne til en rimelig pris
Rimelige priser betyder, at der ikke er råd til fejlinvesteringer – og
derfor vil kommunerne sikre en fornuftig lokal koordinering på tværs
af kommunegrænserne. Det handler også om at få lokalbefolkningen
med, hvis kommunerne skal lykkedes.
Mange kommuner har sat lokale klimamål om andele af vedvarende
energi og mål for energibesparelser. En koordineret
energiplanlægning kan være med til at omsætte mål til handling.
På vejen til at skabe mere grøn energi kan kommunen sammen med
borgerne, lokale virksomheder, vidensinstitutioner,
energiforsyningerne og nabokommunerne være med til at skabe
udvikling og lokale arbejdspladser.
Dagsordenen med at omstille til energi ser kommunerne sammen
med vækstdagsordenen og udkantsdagsordenen. Det handler om at
skabe lokale attraktive pakker og løsninger.

Rammebetingelserne
Mange kommuner har udmeldt besparelsesmål, VE-mål, klimamål eller
CO2-reduktionsmål på trods af uklare nationale rammer. En ting er, at
afgifts- og tilskudsstrukturen er afgørende for, hvordan og til hvad vi
skal omstille energien til. Noget andet er, at forventningerne til den
kommunale rolle ikke er klart udmeldt fra national side.
Lige nu deltager 96 kommuner i partnerskabsprojekter om strategisk
energiplanlægning støttet af midlerne fra energiforliget; men hvad sker
der med fremdriften i energiplanlægningen i kommunerne, når
projekterne lukkes ned i slutningen af 2015? Skal finansieringen komme
fra kommunal omprioritering – eller kan vi argumentere for, at der er
elementer i strategisk energiplanlægning, som er godt placeret i
kommunerne og som de derfor skal kompenseres for økonomisk? Læs
mere om de 14 projekter her: www.kl.dk/partnerskab.
Ansvarsfordeling mellem offentlige aktører
Lige nu er der ikke en klar ansvarsfordeling mellem stat, regioner og
kommuner på energiområdet. Der er et beslutningstomrum mellem det
nationale niveau og de enkelte kommuner. Kommunerne opsætter
målsætninger, regionerne bidrager i det omgang de finder midler og
interesse i det og staten har nationale mål for VE og
energieffektiviseringer.
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Koblingen mellem det nationale niveau og kommunerne bliver lige nu
dækket af vejledninger fra Energistyrelsen om, hvordan kommunerne
frivilligt kan lave strategisk energiplanlægning. Derudover har
Energistyrelsen stort fokus på fremdriften i de 14 partnerskabsprojekter.
Der er dog en gammel aftale mellem KL og departementet om, at når de
14 projekter har afrapporteret, skal vi genoptage dialog om fremtidig
organisering af energiplanlægningen – og kommunernes rolle heri.
Partnerskaber
Da udbudsmaterialet blev skrevet til Partnerskaber om strategisk
energiplanlægning med midler fra energiforliget 2012, argumenterede KL
for, at de projekter, som blev sat i gang, var partnerskabsprojekter. At
det var projekter, som blev til i en kobling mellem kommuner, regioner,
vidensinstitutioner, forsyninger og/ eller lokale virksomheder.
For er spørgsmålet netop ikke, at dagens energiplanlægning skal bæres af
et samarbejde mellem flere parter så omstillingen af energien bliver en
del af en grøn omstilling, som ikke kun handler om at øge andelen af
vedvarende energi og sænke vores energiforbrug. Samarbejder som
skaber grøn vækst og flere lokale arbejdspladser.
Kommunerne som facilitator
Kommunens direkte indflydelse på mange af de centrale energiaktører er
begrænset. Derfor er dialogen lige nu kommunernes primære værktøj i
den strategiske energiplanlægning. Fra projekterne hører vi, at
forsyningerne efterspørger, at kommunerne spiller rollen, som den der
kommer med de strategiske og politiske mål. Hvis man som forsyning
skal overveje at omstille til mere vedvarende energiproduktion, eller hvis
man som virksomhed skal træffe beslutning om at investere i udviklingen
af energiteknologiske løsninger, så har de behov for udmeldinger om
langsigtede mål og planer fra kommunerne.
Kan kommunerne kigge ud over deres egen grænse?
Ligger strategisk energiplanlægning bedst hos kommunerne, blandt andet
idet vi allerede nu er myndighed på varmeplanlægningen? I så fald skal
kommunerne komme med et overbevisende oplæg til, hvordan vi sikrer
samarbejder på tværs af kommunegrænserne.
Et tværkommunalt samarbejde skal sikre, at energiressourcerne bliver
udnyttet bedst muligt. Energistyrelsen vil gerne overbevises om, at
strategisk energiplanlægning vil være med til at sikre, at der ikke sker
suboptimering rundt om i landet.
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På det politiske niveau har flere af de regionale projekter (i
energipartnerskabet) haft succes med at få chefer og politikere
interesserede i energidagsordenen. Regionerne kan se, at de kan spille en
rolle, som dem der kan inddrage det politiske niveau på tværs af
kommunegrænser, løfte blikket og tænkte strategisk og være
erhvervsorienterede.
”Energioplande”
Kommunerne kunne her tale for, at løsningen kunne være
tværkommunale samarbejder i ”energioplande” på samme måde, som
man har talt om ”vandoplande” i forbindelse med udmøntningen af
statens vandplaner.
En anden løsning kunne være at beskrive en rolle for regionerne, hvor de
får en koordinerende rolle, som de har haft succes med i flere af de 14
projekter i energipartnerskabet.

3.2.

Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser
SAG-2014-01990 roe
Baggrund

Udvalget har tiltrådt en bruttoliste for temadrøftelserne i 2015. Ved
hvert møde fastlægges det næste mødes temadrøftelse med
udgangspunkt i listen.
Indstilling

Det indstilles, at der fastlægges en temadrøftelse for mødet, den 10. april
2015.
Desuden indstilles, at der gives supplerende input til listen over
temadrøftelserne for 2015.
Sagsfremstilling

Med henblik på planlægning af det kommende møde i
Teknikerkontaktudvalget er her gengivet en bruttoliste over mulige
temadrøftelser for resten af 2015.
Fredag den 10. april 2015
o Behov for ny færdselssikkerhedslov?
o KL’s fokuspunkter til økonomiforhandlingen med regeringen
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o

Den nye regulering af industri og landbrug

Fredag den 19. juni 2015
o Naturplan DK. Kommunernes rolle, herunder det nye grønne
Danmarkskort
Fredag den 21. august 2015
o Planlægning. Opfølgning på planlov, m.v.
o Bæredygtighed i planlægningen
o Evt. de politiske boligaftaler og kommunernes samarbejde med de
almene boligorganisationer
Fredag den 9. oktober 2015
o Fremtidens veje, trafik og infrastruktur)
o SMART-city initiativer i DK: Hvor er KL?
o Evt. ledelse og rekruttering (fremtidens tekniske medarbejder)
Torsdag den 10. december 2015
o Vandplanernes retningslinjer stiller nye krav til kommunerne. Behov
for fælles opfølgning?

3.3.

Barrierer for vækst og udvikling
SAG-2014-06262 mlm
Baggrund

KL’s direktion har som en del af strategiprojektet ”Danmark i
forandring” besluttet at udarbejde et såkaldt ”barrierekatalog” op til
økonomi-forhandlingerne i foråret 2015. Kataloget skal præsentere en
række eksempler på nogle rammer, der udgør en barriere for vækst og
udvikling lokalt.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter eksempler på mulige barrierer for
vækst og udvikling på teknik- og miljøområdet.
Sagsfremstilling

Barrierekataloget er inspireret af det katalog, der blev lavet op til
økonomiforhandlingerne sidste år på planområdet, og som har været en
god debatskaber og døråbner til drøftelser med staten.
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Tilsvarende er det hensigten, at de nye eksempler skal give anledning til
overvejelser om, hvorvidt det eksisterende lovgrundlag eller den
gældende praksis skal revideres på andre områder.
Hvis det nye katalog skal have effekt, skal der være tale om eksempler på
åbenlys meningsløs og unødvendig regulering, der for stort set alle
(politikere, borgere og virksomheder) fremstår som unødvendig.
Det er fx muligt at adressere konkrete regler, lovgivningens formål,
samspil imellem lovgivning, arbejdsdelingen imellem forskellige aktører
(fx stat og kommuner) eller den gældende statslige praksis på et område.
I første omgang efterlyser sekretariatet gode eksempler fra kommunerne,
som så efterfølgende kan forfølges og underbygges.
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4.

Behandlingssager - Energi- og
forsyningspolitik
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5.

Behandlingssager - Planlægning og
naturbeskyttelse

5.1.

Bedre rammer for den fysiske planlægning – 29 konkrete
løsningsforslag
SAG-2014-04890 bem
Baggrund

KL’s politiske udvalg har siden efteråret 2014 drøftet en række temaer
med relevans for den fysiske planlægning. Sekretariatet har på den
baggrund samlet en række konkrete løsningforslag, der kan bidrage til
bedre rammevilkår for kommunerne. Det foreslås, at løsningsforslagene
lanceres på Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2015, som led i
strategiprojektet ”Danmark i forandring”.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter udkastet til 29 konkrete
løsningsforslag.
Sagsfremstilling

Med afsæt i forårets barrierekatalog og den igangværende indsats i
planlovsudvalget, har KL’s politiske udvalg gennem 2014 drøftet en
række temaer inden for den fysiske planlægning. Temaerne har spændt
bredt fra detailhandel, støjregulering til drikkevandsinteresser,
strandbeskyttelse mv.
./.

På baggrund af drøftelserne i KL’s politiske udvalg samt konkret dialog
med følgegruppen af 13 kommunaldirektører har sekretariatet udarbejdet
et udkast til et løsningskatalog (se bilag).
Løsningskataloget indeholder 29 konkrete kommunale forslag til, hvor
regeringen bør fremlægge konkrete forslag til ændring af hhv. planloven,
naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, hvis kommunernes
rammevilkår skal styrkes.
De foreslåede ændringer skal bidrage til, at kommunerne med
planredskabet i hånden i højere grad bliver i stand til positivt at
understøtte de lokale potentialer for vækst og udvikling, der findes i lige
netop deres kommune.
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De 29 konkrete forslag i løsningskataloget tager direkte afsæt i temaer fra
KL’s barrierekatalog fra foråret 2014. Kataloget afspejler derfor også de
emner, der på det tidspunkt blev fremhævet som særligt problematiske
ift. kommunernes muligheder for med planlægningen at bidrage til en
bedre og mere vækstorienteret udvikling i kommunerne. Heraf følger
også, at løsningskataloget ikke er udtømmende.
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6.

Behandlingssager - Miljøpolitik

6.1.

Grundvandskortlægning efter 2015
SAG-2014-07072 npj
Baggrund

Lovforslag om fortsættelse af grundvandskortlægning og
indsatsplanlægning forventes fremsat 26. februar 2015. Sekretariatet har
søgt indflydelse på sagen, det er dog ikke lykkedes at opnå de ønskede
resultater.
Indstilling

Det indstilles at udvalget kommer med forslag til, hvordan der med
fordel kan arbejdes videre med den kommunale interessevaretagelse,
herunder evt. undersøge interessen hos kommunalpolitiker for at påvirke
politiske kontakter på Christiansborg i retning af kommunernes ønsker.
Sagsfremstilling

Statens grundvandskortlægning udløber i 2015. Hele OSD (Områder
med Særlige Drikkevandsinteresser) og alle kendte indvindingsoplande
vil i 2015 være kortlagt på et basalt niveau. Dette niveau har dog udviklet
sig gennem perioden, så nyere kortlægning leverer faste produkter, der
ikke altid findes fra de tidligere kortlægninger.
Kortlægningen udpeger sårbare områder, der skal beskyttes gennem en
kommunal indsatsplan. Kommunernes opgave finansieres af samme
afgift som den statslige kortlægning og udløber i 2017.
Lovforslaget indebærer, at både kortlægning og indsatsplanlægning
fortsætter indtil 2020, men opgaven reduceres gradvist, så den lovfæstede
opkrævning af gebyr på drikkevand i 2016-2017 reduceres og provenuet
bruges til aktivitet i 2018-2020. Sekretariatet har under forbehold for
politisk godkendelse leveret høringssvar, det kan findes via KL´s
hjemmeside: her.
Særligt to forhold er langt fra KL´s ønsker:
1. Kommunerne har ikke indflydelse på kortlægningen
2. Der er for få penge til fortsat kortlægning og planlægning
Ad 1: I dag har kommunerne ingen indflydelse på prioritering af
kortlægningen. Det vil vi have, for kommunerne skal bruge de data, der
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kommer ud af kortlægningen. Hertil kommer, at kommunerne i en lang
periode har haft store vanskeligheder med at få informationer fra
Naturstyrelsen om kortlægningen. Naturstyrelsen har forbedret dialogen
gennem det sidste 1½ år, i lovbemærkningerne står på side 5:
”Miljøministeriet har udvekslet information om
grundvandskortlægningen i konkret nedsatte styregrupper med deltagelse
af medarbejdere fra kommunen og lokale vandforsyningsvirksomheder”.
Det er sekretariatets indtryk, at den forbedrede dialog ikke har givet
kommunerne indflydelse på styring af kortlægningen. Begrebet
styregruppe er formentlig misvisende. Har TKU kendskab til inddragelse
i kortlægningen og den faktiske kommunale indflydelse?
Ad 2: Resultaterne fra kortlægningen bliver en grundsten i kommunernes
faglige vurderinger af grundvandsbeskyttelsen. Det gælder f.eks. ved
byudvikling i OSD, at kommunerne skal skaffe et beslutningsgrundlag,
der kvalitetsmæssigt svarer til den nuværende statslige kortlægning. Men
det grundlag mangler i en række tidligt kortlagte områder. Dertil
kommer, at kommunale fagmedarbejdere stiller sig meget kritisk til nogle
af resultaterne. Emnet tager ENVINA op på et ERFA-møde den 4.
februar. Herudover vil nye beskyttede områder opstå omkring
nyetablerede vandværksboringer. Det er derfor vigtigt, at både
kortlægning og planlægning fortsætter med tilstrækkelige midler.
Lovforslaget lægger op til, at gebyret sænkes fra 0,67 kr./m3 til 0,39
kr./m3 pr. 1. januar 2016, videre til 0,19 kr./m3 pr. 1. januar 2018 og
endelig bortfalder pr. 1. januar 2020. Sekretariatet foreslår, at gebyret
sænkes pr. 1. januar 2016, men derefter fastholdes på 0,39 kr./m3 indtil
videre. Forslaget om netop 0,39 kr./m3 er ikke underbygget af egne
analyse om behov, tallet er taget fra lovforslaget.
Udvalget blev orienteret om resultatet af det udvalgsarbejde, der har
ligget til grund for lovforslaget den 10. oktober 2014. Der er blevet
efterlyst en temadrøftelse om emnet, sekretariatet er i dialog med
faggruppen herom.
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7.

Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og
byggepolitik
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8.

Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik
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9.

Behandlingssager - Øvrige sager

9.1.

DK i forandring – fase 2 – politiske initiativer
SAG-2014-05149 jmp
Baggrund

”Danmark i forandring”-projektet har siden efteråret udvikle politiske
initiativer, der skal sigtes efter på de enkelte områder. Da nogle af
områderne er karakteristeret ved, at KL ikke hidtil har haft politikker for
området, er der en variation i hvor meget forslagene er foldet ud og
konkretiseret. Der er desuden udarbejdet et tværgående notat som
sammenfatter de overordnede udfordringer og strategiske fokuspunkter
for projektet. Notatet skal fungere som den ramme eller ”fortælling”,
som de enkelte forslag til initiativer skal ses i lyset af. Ved siden af
udviklingen af disse initiativer arbejdes der med udvikling af endnu et
”katalog med regelbarrierer” til næste års økonomiforhandlinger.
Indstilling

Det indstilles:
• At udvalget drøfter den overordnede fortælling omkring et Danmark
i forandring (bilag 1)
• At udvalget drøfter de forslag, der vedrører det enkelte udvalgs
kompetenceområde (bilag 2). De restende forslag findes i bilag 3.
• At udvalget drøfter om der skal udvikles yderligere forslag på
udvalgets kompetenceområde
• At der arbejdes videre med at udfolde og konkretisere initiativerne
med henblik på at præsentere dem ifm. Kommunalpolitisk Topmøde
Sagsfremstilling

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL i valgperioden skal fortsætte
debatten om et Danmark i forandring og tage politiske initiativer, der
kan understøtte en hensigtsmæssig udvikling, hvor både væksthensyn og
balancehensyn prioriteres. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre
indenfor følgende syv delområder.
•
By, bolig og planlovgivning.
•
Uddannelsespolitik.
•
Digitalisering
•
Infrastruktur
•
Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik.
•
Økonomi- og service
•
Kultur og turisme
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./.

Der er udarbejdet en overordnet fortælling, som skal binde
delprojekterne sammen og sikre, at de konkrete forslag kommer til
fremstå som en sammenhængende analyse af udfordringerne og en
samlet vision for, hvordan man bør forholde sig til dem. Papiret
italesætter både Danmarks generelle vækstudfordring og konsekvenserne
af urbaniseringen.

.

Præmissen for fortællingen er, at alle kommuner ikke kan være
vækstcentre, men at alle egne af landet skal have mulighed for og støttes
i at udnytte det potentiale, de nu engang har.
Fortællingen er endvidere bygget op om en ”arbejdshypotese” gående på,
at Danmarks generelle vækstudfordringer og de særlige udfordringer i
områderne udenfor de store byområder til en vis grad er
sammenhængende.
Produktionserhvervene har således haft relativt stor tilbagegang i
Danmark, hvilket især rammer områderne udenfor de store byer.
Samtidig synes væksten i serviceerhvervene – en vækst der er en global
tendens og en væsentlig driver bag urbaniseringen - ikke at kunne opveje
denne tilbagegang. Serviceerhvervene i Danmark har således i en
international sammenhæng haft en relativt svag produktivitetsudvikling,
mens produktionserhvervene nogenlunde følger med.
Produktionserhvervene er imidlertid stærkt konkurrenceudsatte og i
mange dele af landet udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Når der endnu er tale om en ”arbejdshypotese” er det fordi, at KL skal
have et stærkere analytisk grundlag at stå på. Enkelte forskere,
Produktivitetskommissionens analyser samt analyser for Danmarks
Vækstråd synes imidlertid at pege i denne retning.

./.

I forlængelse heraf, er der indenfor hvert delområde udarbejdet forslag
til KL-politiske initiativer. De relevante politiske udvalg (AEU, BKU,
TMU) behandler den tværgående fortælling samt de forslag, der vedrører
deres kompetenceområde, men alle udvalgene får alle forslagene til
orientering.

9.2.

Status for evaluering af politiske aftaler på affaldsområdet
SAG-2014-05186 ach
Baggrund
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Der skal i foråret 2015 gennemføres en evaluering af aftalen om
organisering af affaldssektoren fra 2007 og aftalen om genbrugspladser
fra 2011 i forhold til implementering og effekt. Formålet med
evalueringen er at levere det faglige grundlag for efterfølgende politiske
drøftelser om reguleringen af affaldsområdet.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunernes behov for ændringer i
reguleringen på affaldsområdet, der kan fremme genanvendelsen.
Sagsfremstilling

Sekretariatet har deltaget i et forprojekt sammen med den øvrige
affaldssektor (DI, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Transport og
Logistik, Dansk Affaldsforening og Håndværksrådet) om udformning af
en kravspecifikation til evalueringen.
Miljøstyrelsen igangsatte projektet efter ønske fra bl.a. KL om en
grundigere evaluering, end Miljøstyrelsen oprindeligt havde lagt op til.
Evalueringen skal afdække:
• I hvilken grad er hovedelementerne i de to politiske aftaler blevet
implementeret?
• I hvilken grad er de overordnede formål med de politiske aftaler
blevet indfriet?
Begge aftaler omhandler ændringer i organiseringen på området for det
kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald. Overordnet set var
formålet med de to politiske aftaler:
At fastholde og videreudvikle den høje miljøkvalitet.
At sikre større økonomisk effektivitet, herunder at skabe et
velfungerende marked.
• At sikre effektiv service og kontrol.
•
•

Der ønskes således både en kortlægning af implementeringen af
aftalernes forskellige tiltag samt en kortlægning og analyse af effekterne
af disse. Der vil i selve projektet også blive lagt op til en inddragelse af
nøgleinteressenterne i det relevante omfang.
Evalueringen vil foruden formålet have fokus påfølgende seks
hovedelementer:
• Markedsudsættelse af det kildesorterede genanvendelige
erhvervsaffald

SIDE | 21

Teknikerkontaktudvalget | 06-02-2015

•
•
•
•
•

Genbrugspladser
Farligt genanvendeligt erhvervsaffald
Affaldsdatasystem
Affaldsgebyrer
Innovation.

Under genbrugspladser medtages to elementer, som ikke direkte er en
del af de politiske aftaler, men som har en nær tilknytning til
genbrugspladserne:
• Transportørers adgang til genbrugspladser.
• Frivillige organisationers brug af genbrugspladserne.
Resultaterne af evalueringen vil indgå i forhandlinger med staten om
behov for ændringer i reguleringen af affaldsområdet, herunder særligt
ændringer i reguleringen, der kan fremme genanvendelsen.

9.3.

KL’s arbejde med ressourcestrategien i 2015
SAG-2014-04167 ksl
Baggrund

Aftalen mellem KL og Miljøministeriet om en række indsatser til
realisering af ressourceplanen ”Danmark uden affald” er i 2014 blevet
gennemført i et meget tæt samspil mellem KL og Miljøstyrelsen.
Samarbejdet har muliggjort en tæt koordinering af de kommunerettede
initiativer i regi af både Miljøstyrelsen og i KL, og det tætte samarbejde
vil fortsætte i 2015.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvad der politisk set er de vigtigste
emner og problemstillinger inden for affald og ressourcer i kommunerne
lige nu. Dette kan især ses i sammenhæng med den forestående
konference om Ressourceplanen for kommunalpolitikere og øvrige
aktører, som sekretariatet arrangerer i samarbejde med Miljøstyrelsen 6.
marts 2015.
Sagsfremstilling

Sekretariatets arbejde med ressourceplanen har siden indgåelsen af
aftalen med miljøministeren den 1. september 2014 været fokuseret på at
få gennemført de aftalte projekter inden for den relativt korte
tidsramme.
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Sekretariatet har desuden bistået Miljøstyrelsens ressourceteam med at få
startet en række processer, som ses at være et vigtigt grundlag for, at
målsætningen om en øget genanvendelse af husholdningsaffaldet kan
nås. Dette er f.eks. etableringen af en vidensdelingsportal og bistand til
at afklare de enkelte kommuners behov for bistand til at øge
genanvendelsen af husholdningsaffaldet.
Sideløbende med arbejdet med at sætte ressourceplanen i gang, har
sekretariatet arbejdet på at danne et overblik over relevante aktiviteter
både i regi af KL og Miljøstyrelsen og generelt i affaldssektoren.
Dette overblik skal danne grundlaget for, at såvel igangværende som
planlagte og potentielle kommende aktiviteter kan forbindes i en mere
strategisk sammenhæng, hvor resultaterne vil kunne understøtte
hinanden. Denne proces med at skabe et strategisk overblik over
bevægelserne i affaldssektoren i Danmark vil i 2015 være udgangspunktet
for sekretariatets arbejde med Ressourceplanen.
Sekretariatet har gennem den løbende kontakt med kommunerne og med
input fra udvalget identificeret en række projekter rettet mod en øget
genanvendelse af husholdningsaffaldet, som vil være optimale at afvikle i
KL regi i 2015. Af disse projekter er der indgået aftale med
Miljøstyrelsen om at gennemføre følgende fire projekter:
1. Farvekoder og piktogramsystemer
Kortlægning af eksisterende løsninger samt eventuelle standarder på
vej op. Udvikling af en fælles national løsning med mulighed for
lokal tilpasning.
2. Nudging for øget genanvendelse
Projektet vil identificere hvor og hvordan kommunerne kan
ændre/påvirke borgenes adfærd mod mere kildesortering.
3. Grøn omstilling til cirkulær økonomi
Projektet skal definere kommunernes rolle og værdiskabelse. Fokus
på forretningsforståelse, samarbejdsformer og partnerskaber der kan
accelerere værdiskabelsen.
4. Affaldsløsninger i sommerhusområder
Kortlægning og vidensopsamling af mulige løsninger dels på
matriklen, dels kollektive løsninger for området. Desuden udvikling
af et løsningskatalog.
Udover gennemførelsen af disse projekter inviterer KL i samarbejde med
Miljøministeriet til en konference i København fredag den 6. marts 2015
om øget genanvendelse i kommunerne. Formålet er at klæde
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kommunalpolitikerne på til at løfte udfordringen med omstilling til et
ressourceeffektivt Danmark.
Sideløbende med arbejdet med at implementere ressourceplanen,
arbejder sekretariatet på at et projekt, der skal sørge for bedre digital
understøttelse, så bl.a. affaldsdatasystemet kan bringes i en tilstand, der
kan give data af en kvalitet, som kommunerne kan bruge til den
fremadrettede affaldsplanlægning og tilsyn. Aftalen om dette projekt er
endnu ikke forhandlet på plads med miljøministeriet.

9.4.

Affaldssorteringsanlæg
SAG-2014-06434 ach
Baggrund

Som en del af arbejdet med at øge genanvendelsen har staten fokus på at
etablere sorteringsanlæg. Miljøstyrelsen har igangsat fase to af et
partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af de
fem regioner og nu også KL. Miljøstyrelsen ønsker at vide, om der er
behov for at hjælp til med igangsættelsen af etableringen af store centrale
sorteringsanlæg til affald fra husholdninger og erhverv.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:
• Om der er behov for hjælp til etablering af store centrale
affaldssorteringsanlæg.
• Hvorvidt og hvordan kommunerne i så fald kan agere fødselshjælper.
• Om der er behov for en fælles indsats med Miljøstyrelsen.
Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen ønsker en dialog med KL om kommunernes tanker om
etablering af større centrale sorteringsanlæg som fyrtårnsprojekter, hvor
der er fokus på at bringe nye miljøteknologier i anvendelse for at opnå
væsentlige miljøforbedringer. Hensigten er også at vise teknologiernes
værd i drift og skabe muligheder for ny forretningsudvikling.
Der ønskes en afklaring af mulighederne for at behandle både
husholdningsaffald og erhvervsaffald på samme anlæg, da det har
afgørende betydning for økonomien i et sådant anlæg.
Der er juridiske udfordringer med at etablere anlæg, hvor der både er
kommunale og private partnere. Således har Vejle Kommune siden 2012
arbejdet med at etablere et nyt sorteringsanlæg, uden at det har kunnet
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realiseres. Det er Kammeradvokaten, der har vurderet, at kommuner
ikke kan være medejere af affaldssorteringsanlæg, som også behandler
erhvervsaffald.
Sagen har interesse for kommuner og affaldsselskaber samt
virksomheder, som allerede leverer eller har potentiale for at levere
udstyr og knowhow til affaldssorteringsanlæg.
Der kan på et kommende møde laves en temadrøftelse om
sorteringsanlæg, hvis udvalget finder dette relevant.

9.5.

Evaluering af klimatilpasningsindsatsen i 2015
SAG-2015-00054 syj
Baggrund

Jævnfør økonomiaftalerne mellem staten og kommunerne for 2013 og
2015 skal klimatilpasningsindsatsen evalueres i 2015. KL’s sekretariat har
haft en indledende drøftelse med Naturstyrelsen om evalueringens form
og indhold og forventer snarest en indkaldelse til et opstartsmøde med
Finansministeriet.
Indstilling

Det indstilles, at sekretariatet arbejder for, at følgende elementer indgår i
evalueringen:
• Evaluering af finansieringsmuligheder, herunder evaluering af
medfinansieringsordningen.
• Evaluering af lovmæssige udfordringer i forhold til realisering af
kommunernes klimatilpasningsplaner.
• Evaluering af planmæssige og styringsmæssige behov for fremadrettet
forankring af klimatilpasningsindsatsen.
Det indstilles herudover, at udvalget drøfter egne synspunkter og input
til forbedringsforslag, som sekretariatet bør inddrage i evalueringen, samt
at evalueringen skal kunne levere et forhandlingsinput til
økonomiforhandlingerne for 2016.
Sagsfremstilling

Ifølge økonomiaftalerne for 2013 og 2015 skal evalueringen blandt andet
omfatte finansiering af klimainvesteringer og erfaringer med de
kommunale klimatilpasningsplaner.
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KL’s sekretariat har overfor Naturstyrelsen lagt vægt på, at KL ønsker en
grundlæggende evaluering af klimatilpasningsindsatsen med henblik på at
få et mere fleksibelt og administrativt enklere regelsæt, samt at sikre en
fremadrettet forankring af indsatsen gennem relevante planværktøjer og
kommunale styringsredskaber. Sekretariatet forventer, at staten vil lægge
op til en relativt kortvarig evaluering med inddragelse af KL og DANVA
som de centrale parter
For at kunne levere et sagligt og kommunalt forankret input til
evalueringen, har KL’s sekretariat taget initiativ til at indsamle eksempler
på udfordringer ved de nuværende regler, samt forslag til forbedring af
regelgrundlaget. I løbet af februar-marts udarbejdes der et oplæg til
synspunkter og strategi, som vil blive forelagt udvalget til drøftelse.
Foreløbige temaer til evalueringen
Den primære udfordring for kommunerne opleves at være finansiering af
indsatsen. Med økonomiaftale 2013 blev det muligt for
forsyningsselskaberne at medfinansiere kommunale og private
klimatilpasningsprojekter, men ordningen har i praksis vist sig meget
administrativt tung. Regelgrundlaget er for kompliceret og rigidt. Både
kommuner og forsyningsselskaber efterlyser enklere og langt mere
fleksible finansieringsmuligheder, samt reduktion af den statslige kontrol
til fordel for lokalt ansvar.
Andre udfordringer angår, hvordan klimatilpasningsløsninger kan
realiseres i relation til anden lovgivning og planlægning. Det drejer sig fx
om anvendelse af søer og vandløb, integration med vandplanindsatsen,
rammer og muligheder for anvendelse af vejarealer mv.. Flere kommuner
har eksempelvis beskrevet barrierer i forhold til etablering af
skybrudssikring, fx i form af kapacitet til vandafledning eller -forsinkelse
i eksisterende vandløb. Der er i flere af disse cases samtidig en væsentlig
sammenhæng til finansieringsdelen, da projekter i vandløb skal
gennemføres som medfinansieringsprojekter (med mindre vandløbet
klassificeres som spildevandstekniske anlæg). Ti kommuner og deres
spildevandsselskaber omkring Harrestrup Å (vest for København)
planlægger således at rette henvendelse til miljøministeren og foreslå en
regelændring på området, som kan give bedre mulighed for at kommune
og selskab kan indgå aftale om finansiering af løsninger i tilknytning til
vandløb.
Et tredje element, som bør adresseres i evalueringen er den
fremadrettede forankring af klimatilpasningsplanerne. Der ligger i
øjeblikket ikke nogen nærmere aftale eller lovgrundlag om fremadrettet
forpligtelse til revision af eller opfølgning på klimatilpasningsplanerne.
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Klimatilpasningsplanernes aftalemæssige og lovmæssige fundament bør
derfor drøftes og forankres i forbindelse med evalueringen. I denne
sammenhæng vil det også være væsentligt at inddrage drøftelse af
kommunernes styringsmæssige redskaber i forhold til at forpligte
spildevandsselskaberne på gennemførelse af klimatilpasningsplanerne.
Ud over disse tre hovedtemaer, er der en række andre udfordringer,
kommunerne har peget på: Redskaber til tværkommunalt samarbejde på
området, manglende incitamenter for private grundejere til at indgå i
klimatilpasningsprojekter, håndtering af nye udmeldinger/prognoser om
klimaforandringernes konsekvenser, forbedring af datagrundlag, mv.
Målet med evalueringen bør være at skabe forudsætninger for en
opdatering af aftale- og lovgrundlaget for klimatilpasningsindsatsen, som
effektivt kan bidrage til realisering af kommunernes
klimatilpasningsplaner.
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10.

Orienteringssager - Energi og
forsyningspolitik

10.1.

Udvalg om affaldsforbrænding - status
SAG-2014-05651 esg
Baggrund

I ØA15 aftalte KL og Regeringen at gennemføre et udvalgsarbejde med
henblik på at effektivisere affaldsforbrændingsområdet med 200 mio. kr.
Der gives en status på sagen.
Indstilling

Indstilles til orientering.
Sagsfremstilling

KL og Dansk Affaldsforening har lagt et helt nyt forslag til organisering
af affaldsforbrændingssektoren frem, som parterne nu analyserer videre
på. Forslaget indebærer, at man ophæver den kommunale visitation til
erhvervsaffaldet til forbrænding, og at denne visitation afløses af et
marked, hvor man handler kapacitet fra de kommunale
affaldsforbrændingsanlæg. Modellen bygger på inspiration fra et
tilsvarende marked på et andet område. Husholdningsaffaldet til
forbrænding anvises fortsat.
Denne organisering skal virke i en overgangsperiode. I denne
overgangsperiode skal der ske en strukturtilpasning, hvor man udfaser de
anlæg til forbrænding af affald, der forsyner de mindste fjernvarmenet.
Udfasningen skal ske i takt med, at disse anlæg har afskrevet sine
anlægsudgifter. På den måde søger vi at forebygge kommunale tab som
følge af, at man må lukke anlæg i utide.
Status er, at der er nogen uforudsete udfordringer af juridisk art, der nu
skal bores mere ud. Det drejer sig om to områder, nemlig dels samspillet
mellem kompetenceoverdragelse til et §60 selskab og udbudsreglerne, og
dels statsstøttereglerne.
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11.

Orienteringssager - Planlægning og
naturbeskyttelse

11.1.

Status på planlovsudvalget
SAG-2014-04890 bem
Baggrund

Planlovsudvalget har været i gang siden oktober 2014 og forventes at
afrapportere primo marts 2015. Der har været fremdrift i enkelte af
emnerne, men på andre, væsentlige områder har vist sig vanskeligt. Der
udestår stadig en del drøftelser inden udvalget er færdigt.
Indstilling

Sagen indstilles til orientering.
Sagsfremstilling

Planlovsudvalget har nu været i gang siden oktober 2014 og forventes at
afrapportere primo marts 2015.
Der har været fremdrift i enkelte af emnerne, særligt kommunernes
ønsker til en hurtigere og mere fleksibel lokalplanlægning.
På andre områder har det indtil videre været svært at flytte
Miljøministeriets opfattelse. Det gælder fx detailhandelsreguleringen og
strandbeskyttelseslinjen. Der udestår dog stadig drøftelser i udvalget
vedr. sidstnævnte.
./.

Se vedhæftede bilag for en samlet status over fremdriften i de forskellige
emner.
Set i lyset af de indtil videre begrænsede resultater foreslås det, at KL
fremlægger et løsningskatalog med 29 konkrete løsninger på de barrierer,
som fremgik af barrierekataloget fra foråret 2014.
Kataloget fremlægges på Kommunalpolitisk Topmøde medio marts i
Ålborg som en del af KL’s strategiprojekt ”Danmark i forandring”.
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12.

Orienteringssager – Miljøpolitik

12.1.

Høringssvar til bekendtgørelser, der udmønter dele af lov om
vandplanlægning
SAG-2014-06555 npj
Baggrund

Sidste år vedtog folketinget en ny lov om vandplanlægning, her indgik en
række bemyndigelser til Miljøministeren. Ministeren har omsat det til fire
bekendtgørelser, der nærmere beskriver, hvordan statens
vandplanlægning skal gennemføres.
Indstilling

Sagen indstilles til orientering.
Sagsfremstilling

Bekendtgørelserne fastsætter kravene til statens egen forvaltning.
Sekretariatet har kommenteret alle fire bekendtgørelser, primært for at
opnå bedre grundlag for kommunernes arbejde, sekundært for at opnå
større forståelighed.
De fire bekendtgørelser handler om følgende emner, der er linket til
høringssvarene på KL’s hjemmeside under hver overskrift:
1. Overvågning af vand og natur
2. Basisanalyse om vandområdernes tilstand
3. Fastlæggelse af miljømål
4. Vandområdeplanernes indhold

12.2.

Status og høringssvar på ny anmeldeordning for miljøgodkendelser
SAG-2014-04009 SYJ
Baggrund

Som opfølgning på Folketingets vækstpakker i 2014 og Økonomiaftalen
for 2015 vedrørende regelforenkling og reduceret sagsbehandlingstid for
miljøgodkendelser, har Miljøministeren i november 2014 udsendt første
del af en lovpakke herom i høring. Udmøntende bekendtgørelser
forventes sendt i høring i april 2015.
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Den nye model består dels af nye branchebekendtgørelser, dels af en
digital anmeldeordning og integration af VVM-screening i
godkendelsesprocessen.
Den nye model har potentiale til at forbedre ansøgningsprocessen for
virksomhederne, men forudsætter en stor kommunal og statslig indsats i
forhold til udvikling og implementering. KL’s sekretariat har afgivet et
høringssvar, der betoner dette, samt stiller sig kritisk til det skitserede
effektiviseringspotentiale.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret til efterretning
Sagsfremstilling

Modellens indhold
Den nye model ”Anmeldeordning for mindre miljøkomplicerede
virksomheder” vedrører cirka 5.100 virksomheder, der i dag er omfattet
af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Cirka 1.100 virksomheder heraf
foreslås fremover at blive omfattet af en branchebekendtgørelse og skal
dermed ikke længere have en miljøgodkendelse. Det drejer sig i forslaget
om maskinværksteder, biogasanlæg, samt korn- og
foderstofvirksomheder.
De resterende cirka 4.000 virksomheder skal fremadrettet anvende en
anmeldeordning, der omfatter miljøgodkendelse, VVM-screening og
spildevandstilladelse i én og samme proces.
Der bliver tale om en digital anmeldeordning i kommunernes Byg og
Miljø. Med anmeldeordningen udvikles der en vilkårsdatabase, som skal
guide virksomhederne til at levere præcis de oplysninger, som er
relevante for den pågældende virksomheds godkendelser. Virksomheden
skal dermed anmelde, om den kan leve op til en række objektive vilkår.
På baggrund af anmeldelsen skal godkendelsesmyndigheden vurdere, om
de anmeldte vilkår er korrekte, og om det er realistisk, at virksomheden
kan overholde dem. I de tilfælde, hvor virksomheden er VVMscreeningspligtig og/eller har behov for en spildevandstilladelse, vil alle
relevante oplysninger skulle være indeholdt i den samme anmeldelse.
Den samlede anmeldeordning består i modellen af fem elementer: 1)
Frivillig forhåndsdialog, 2) Digital anmeldelse, 3) Sagsbehandling, 4)
Afgørelse og 5) Obligatorisk opstartstilsyn for nyetableringer.
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Kobling til servicemål om sagsbehandlingstider
Modellen er koblet til målet i Økonomiaftale 2015 om at reducere
sagsbehandlingstiden for behandling af miljøgodkendelser, byggesager og
husdyrbrug-godkendelser. I Miljøstyrelsens model er foreslået et
servicemål på 90 dage for myndighedens sagsbehandling og afgørelse af
miljøgodkendelser. Dette svarer til de nye EU-krav for sagsbehandling af
VVM-screening. Forhandlingerne om fastsættelse af servicemål pågår
stadig mellem KL og Finansministeriet og dermed parallelt med
lovarbejdet om miljøgodkendelser. Der er derfor i høringssvaret også
anført bemærkninger hertil.
KL’s høringssvar
KL’s sekretariat har afgivet vedlagte høringssvar. Høringssvaret er
baseret på mandater fra Teknik- og Miljøudvalget på møde 11. november
2014 og på dialog og input fra KTC.
Hovedpointerne i høringssvaret er følgende:
 KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at
fremme god erhvervsservice i kommunerne. Vi er således meget
enige i målet og ser også et væsentligt potentiale i at forbedre
ansøgningsprocessen for virksomhederne
 Det er centralt, at modellen defineres som bestående af fire, hver
for sig, væsentlige og betydende elementer: Forhåndsdialog,
Digital anmeldelse, Sagsbehandling og Opstartstilsyn.
 Her er forhåndsdialogen helt central og en forudsætning for
opnåelse af de ønskede mål. Dette er ikke givet tilstrækkelig vægt
eller behørigt medregnet i forslaget.
 Den digitale anmeldeordning har et væsentligt potentiale, men
det forudsætter stor vilje og mange ressourcer til udvikling og
test. Det er essentielt, at kommuner og virksomheder inddrages i
udviklingen og testen af systemet.
 Besparelsespotentialet er i meget høj grad afhængig af, hvorvidt
der kan skabes et velfungerende digitalt system. Det kan ikke
forventes, at det, på et så komplekst sagsområde og med helt
nyudviklet vilkårsdatabase, vil være muligt at høste
effektiviseringsgevinster fra dag ét.
 Kommunernes sagsbehandling vil fortsat være vurdering og
kvalitetssikring af virksomhedernes oplysninger. Det ses ikke
sandsynliggjort, hvilke opgaver kommunerne fremover ikke skal
løse.
 KL stiller spørgsmålstegn ved de foreliggende
konsekvensberegninger med hensyn til de økonomiske
følgevirkninger. Det fremgår af forslaget, at der vil kunne opnås
en besparelse i kommunernes sagsbehandling på 2,1 mio. kr.
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12.3.

årligt fra 2016. Den foreslåede model vurderes i bedste fald at
være ressourceneutral for kommunerne, da de forventede
besparelser i sagsbehandlingsfasen skal kompensere for øget
ressourceforbrug i øvrige faser (forhåndsdialog, opstartstilsyn,
vejledning). Det er samtidig at undervurdere det nødvendige
ressourcetræk og modning af IT-systemet og tilpasningen af
arbejdsprocesser at forvente at besparelsespotentialet kan hentes
allerede fra år 1. Ofte vil der de første år være tale om
nettoudgifter frem for nettobesparelser (jævnfør blandt andet
erfaringerne fra implementeringen af digital ordning på
husdyrbrug-området).
KL forudsætter, i forhold til fastsættelse af servicemål om
sagsbehandlingstider, at det bliver indarbejdet i målingen af
sagsbehandlingstiden, at ”uret kan sættes i stå”, når
sagsbehandlingen ikke ligger på kommunens bord og dermed
ikke kan styres af kommunen.

Status på forhandlingerne om vandsektorloven
SAG-2014-04348 syj
Baggrund

Igennem efteråret har forligspartierne bag vandsektorloven fra 2007
forhandlet om en revision af loven, baseret på den omfattende
evaluering Deloitte foretog i 2013.
Forhandlingerne brød sammen i starten af december, hvor Venstre,
Konservative og Dansk Folkeparti valgte at forlade forhandlingerne på
baggrund af uoverensstemmelser om beskatningen af selskaberne, samt
spørgsmålet om, hvilke vandforsyningsselskaber, der skal være omfattet
af loven.
Partierne var for de øvrige punkter i aftaleudkastet stort set nået til
enighed. Såvel KL som DANVA har opfordret parterne til at genoptage
forhandlingerne, da de nuværende regler opleves som en væsentlig
barriere for udviklingen af sektoren og for et effektivt samspil mellem
kommuner og vandselskaber.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
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Forhandlingerne om en ny vandsektorlov blev igangsat af
miljøministeren umiddelbart efter sommerferien og der har igennem
efteråret været holdt en række forhandlingsmøder og drøftelser imellem
parterne.
KL’s sekretariat har fulgt forhandlingerne tæt, blandt andet gennem
dialogmøder med flere af partiernes miljøordførere og
presseudmeldinger.
Miljøministeren havde forud for forhandlingerne opstillet fire principper,
som udgangspunkt for en ny vandsektorlov. Disse var:
 Mere effektivitet i vandsektoren
 Et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed
 Mindre bureaukrati
 Bedre rammer for teknologiudvikling.
I forhandlingerne indgik et antal uddybende punkter til udmøntning af
principperne. Disse omfattede blandt andet ønske om at benchmarke på
totaløkonomi fremfor alene driftsøkonomi som i dag, indførelse af
flerårige prislofter, bedre vilkår for selskabernes investeringer i teknologi
og vækst, lempelse af bureaukrati og kontrol, samt bedre
styringsværktøjer til kommunerne.
Der indgik således i forhandlingerne en række af de elementer, som KL i
forbindelse med Deloittes evaluering og efterfølgende har peget på vil
være af positiv betydning for kommunerne som ejere af vandselskaberne.
Der er forlydender om, at parterne måske er på vej tilbage til
forhandlingerne, men der er så vidt vides endnu ikke indkaldt til formelle
møder.
KL’s sekretariat har særligt spillet ind til forhandlingerne med følgende
ønsker, baseret på tidligere mandater fra Teknik- og Miljøudvalget:
 Mindre bureaukrati og kontrol og dermed lettelse af de
administrative byrder
 Flerårige prislofter for at sikre mere lokalt råderum og bedre
sammenhæng til den kommunale planlægning, herunder fx
klimatilpasningsindsatsen
 Rammer der understøtter statslige og kommunale klima- og
miljømål, fx grundvandsbeskyttelse, vandplanlægning og
klimatilpasning
 Bedre styringsredskaber til kommunerne i forhold til
selskaberne, fx i form af bindende spildevandsplaner,
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godkendelse af selskabernes tids- og investeringsplaner eller
påbudsmuligheder, hvor disse mangler i dag.
I forhold til de to sidste punkter har KL mulighed for at spille disse ind i
andre sammenhænge end vandsektordrøftelserne. Den ene mulighed er
igennem aftalepunkt i økonomiaftale 2015 om styringsredskaber i
forsyningssektoren, hvor KL deltager i nedsat arbejdsgruppe. Den anden
er via forventet arbejdsgruppe om evaluering af
klimatilpasningsindsatsen i foråret 2015.
Grundlæggende ser KL helst at forligspartierne når til enighed om en ny
vandsektorlov, som kan skabe bedre rammer, samt afklaring for sektoren
og de kommunale ejere.

12.4.

Hjælpeordning til rensning af spildevand i det åbne land
SAG-2014-07204 npj
Baggrund

Mange husstande i det åbne land står over for krav om forbedret
rensning af spildevand. Nogle kan ikke betale udgifterne, miljøministeren
har fremsat lovforslag og sendt bekendtgørelse om sagen i høring.
Indstilling

Sagen indstilles til orientering.
Sagsfremstilling

Bestyrelsen tog høringssvar til lovforslaget til efterretning den 20.
november 2014. Lovforslaget behandles 3. gang i folketinget den 22.
januar. Behandlingen i folketinget kan ses på folketingets hjemmeside:
her.
Inden folketinget har færdigbehandlet lovforslaget har miljøministeriet
sendt en bekendtgørelse, der konkretiserer lovforslaget, i høring.
Sekretariatet har under forbehold for politisk godkendelse leveret
høringssvar,
som anbefaler tre ting:
• at et kommende elektronisk ansøgningsskema testes hos en fokusgruppe borgere og kommuner, så det BÅDE bliver bruger-venligt
for borgerne OG kommunerne.
• at det overvejes at lægge økonomiske forhold hos ejendommens
ejer(e) til grund. I bekendtgørelsen står, at de økonomiske forhold
hos ejendommens beboere skal lægges til grund.
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•

at bekendtgørelsen først sættes i kraft, når det elektroniske ansøgningsskema er udviklet og succesfuldt afprøvet.

Høringssvaret kan findes via KL’s hjemmeside: her.
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13.

Orienteringssager - Bolig-, byfornyelsesog byggepolitik
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14.

Orienteringssager - Vej-, trafik- og
transportpolitik
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15.

Orienteringssager - Øvrige sager

15.1.

Lovforslag om fremme af digitalisering og turisme
SAG-2014-01990 mih
Baggrund

I forlængelse af regeringens vækstplan for turisme, vækstplan for
digitalisering, samt ændret EU-direktiv har KL modtaget en række
ændringsforslag til lovgivningen i høring. Ændringerne skal fjerne
forskellige forhindringer for udbredelsen af digitale løsninger, herunder
udrulning af bredbånd og dermed bidrage til den økonomiske vækst. Det
drejer sig om forslag til ændring af lov om graveadgang og
ekspropriation m.v. til tele-kommunikationsformål, lov om elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.
Sagsfremstilling

./.

KL har afgivet høringssvar til en række lovforslag, der samlet har til
hensigt at fremme digitalisering og turisme. Høringssvaret er vedlagt.
Ændringsforslagene er dels en konsekvens af Vækstplanen for Turisme
fra sommeren 2014, vækstplan for digitalisering og dels implementering
af et EU-direktiv om foranstaltninger til reduktion af omkostningerne
ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation
(infrastrukturdirektivet).
Lovforslaget har til hensigt
1. at gøre det nemmere, billigere og mere effektivt at etablere
elektroniske kommunikationsnet
2. at imødegå konkurrencemæssige udfordringer på telemarkedet
ved at indføre særlige regler om fusionskontrol og styrke
forpligtelsen om ikke diskrimination
3. at give kommunerne mulighed for at stille elektroniske
kommunikationsnet, fx WI-FI, gratis til rådighed til
turismeformål.
Om etablering af elektroniske kommunikationsnet
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Den gældende lov giver mulighed for ekspropriation af fast ejendom til
nedgravning af kabler og opstilling af tilhørende faciliteter til brug for
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
De ændrede regler skal gøre det nemmere, billigere og mere effektivt at
etablere elektroniske kommunikationsnet.
Der bliver blandt andet adgang til fælles udnyttelse af eksisterende passiv
fysisk infrastruktur på tværs af forsyningssektorer, krav om øget
koordinering af anlægsarbejder (samgravning), herunder på tværs af
forsynings-sektorer, forenklede procedurer i forbindelse med udstedelse
af tilladelser samt at sikre at nybyggeri og bygninger, der renoveres, har
fysisk infrastruktur, så de er forberedt til højhastighedsnet indendørs.
En del af forslagene er i overensstemmelse med de ønsker, KL tidligere
har givet udtryk for. Det gælder adgang (og kendskab) til eksisterende
passiv infrastruktur (ex. plads i tomrør), idet det vil reducere
omkostningerne til fiberudrulning. Derfor siger lovforslaget, at
netoperatører skal imødekomme ”enhver rimelig anmodning” om
adgang til oplysninger om netoperatørens eksisterende passive fysiske
infrastruktur (fx tomrør). Ordet ”rimelig” kan tolkes kreativt. For at
sikre at det får effekt, anbefales det, at der stilles krav om, at
netoperatører skal indberette til et fælles register, hvor den eksisterende
passive fysiske infrastruktur findes, samt at lovforslaget justeres, så den
fastlægger, hvor og hvordan et sådan register skal etableres. Såfremt
dette ikke sker, må det som minimum sikres, at den klagemulighed, der
ifølge forslaget etableres for rækkevidden af ”rimelig” gøres effektiv, fx
med en fast sagsbehandlingstid, så det ikke er muligt at spænde ben for
konkurrenter ad den vej.
Om konkurrencemæssige udfordringer
Regler om fusionskontrol og ”ikke-diskrimination” berører ikke
kommunerne direkte, men skal bidrage til at sikre konkurrencen på
telemarkedet i fremtiden, så fusioner ikke begrænser konkurrencen på
telemarkedet. Udover regler om fusionskontrol generelt som foretages af
Konkurrencestyrelsen, etableres en sektorspecifik fusionskontrol på
teleområdet, som varetages af Erhvervsstyrelsen. Kontrollen træder i
kraft, når fusionerende virksomheder har en omsætning over 900 mio.
kr. årligt eller, hvis Erhvervsstyrelsen tidligere har konstateret
markedsproblemer og pålagt forpligtelser på området.
Om frit net til turismeformål
Forslaget om fri internetadgang til turister er i tråd med ønskerne fra
mange kommuner, og særligt de der har et stort antal turister. Forslaget
betyder, at en offentlig udbyder (fx kommunen) kan stille gratis internet-
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adgang til rådighed, for udenlandske turister ved seværdigheder,
bymidter m.v., men kun af en times varighed pr. døgn. At der lægges en
begrænsning skyldes konkurrencehensyn til de kommercielle udbydere af
WI-FI og mobil bredbånd.
Begrænsningen på en times adgang pr. døgn foreslås i høringen fastsat i
loven og vil dermed være vanskelig af ændre. Det er sekretariatets
anbefaling at i det omfang, der skal være en begrænsning, bør
lovforslaget tilpasses, så den faste grænse ikke fremgår af lovforslaget.
Max-tiden bør fastlægges ved bekendtgørelse, således at adgangen kan
variere fra turist-destination til turistdestination afhængig af lokale
behov. Ved at fastsætte de nærmere bestemmelser i en bekendtgørelse
undgås en meget rigid administration af et ellers positivt initiativ, der
gives mulighed for, at afspejle lokale behov på den enkelte
turistdestination, og der kan lettere kan justeres op efterfølgende, hvis
der viser sig behov herfor, og det er foreneligt med øvrige hensyn.
I lovforslaget vurderes det, at de foreslåede regelændringer ikke
medfører merudgifter for kommunerne. Dette beror på, at lovforslaget
vil indføre en mulighed for, at kommunerne kan stille WI-FI til rådighed,
men ikke at kommunerne skal gøre det. Videre fremgår det af
lovforslaget, at kommunerne skal købe turistydelsen af en privat udbyder
af kommunikationstjenester. Det er sekretariatets opfattelse, at det vil
medføre merudgifter for kommunerne der, hvor det vil være muligt for
små penge at anvende kommunens eget WI-FI-netværk tæt på bymidter
eller attraktioner. Kommuner skal derfor kunne anvende egen
infrastruktur i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Det anbefales således,
at KL også giver denne anbefaling ift. lovforslaget.

15.2.

Redningsberedskab – status plan og indsatser 2015
SAG-2015-00144 ach
Baggrund

Det er aftalt med staten, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal
etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20
beredskabsenheder.
Indstilling

Sagen indstilles til orientering.
Sagsfremstilling
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Status i kommunerne er, at vi nærmer os målet, men den politiske proces
med at finde sammen i de nye enheder er endnu ikke afsluttet i alle dele
af landet.
Der er i 2015 en række forhold, som skal afklares, før de ny enheder kan
komme endeligt på plads, men de nye enheder skal være i operationel
drift senest 1. januar 2016. Andre forhold som fx arbejdet med
dimensionering vil forventeligt tage væsentligt længere tid.
Spørgsmålene er mange og komplekse og dækker, spørgsmål om at
etablere et kommunalt fællesskab (§60), en række beredskabsfaglige
spørgsmål og juridiske og økonomiske spørgsmål samt endelig også
overenskomstmæssige forhold.
Der skal også i løbet af 2015 tages politisk stilling til, hvordan det
statslige beredskab fremover skal se ud. Herunder er det især interessent,
hvilke af de opgaver, der pt varetages af det statslige beredskab, der
fremover skal overtages af kommunerne.
Sekretariatet har indledt en dialog med staten om proces og behov for
ændringer af gældende regulering på beredskabsområdet. Det forventes
at forhandlingerne først kan afsluttes på den anden side af det
kommende folketingsvalg, hvilket er et vilkår, der langt fra er optimalt
set med kommunale briller.
KL vil i 2015 løbende informere og understøtte kommunerne via
dialogportal, temamøder samt kommunikation via administrative
informationer og borgmesterbreve.

15.3.

Klimatilpasning – Høringssvar medfinansieringsordning samt
evaluering 2015
SAG-2014-02725 syj
Baggrund

I Økonomiaftalen for 2015 blev det aftalt, at muligheden for 100 %´s
medfinansiering fra spildevandsselskaber til klimatilpasningsprojekter
skulle fortsætte endnu et år (til udgangen af 2015). Dermed fortsætter
ordningen som hidtil frem til evaluering af klimatilpasningsindsatsen i
2015. Evalueringen skal ske jævnfør aftale mellem staten og
kommunerne om Økonomiaftalen for 2013..
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I november 2014 sendte Miljøministeriet forslag til justeret
bekendtgørelse, der formaliserer fortsættelsen af ordningen, i høring.
Herudover indeholdt høringen mindre redaktionelle ændringer af
bekendtgørelsen.
KL’s sekretariat benyttede høringen som anledning til at rejse flere
generelle synspunkter om medfinansieringsordningen, som et første
input til evalueringen af ordningen i 2015.
KL’s sekretariat har samtidig taget initiativ til forberedelse af
evalueringen, dels gennem dialog med Naturstyrelsen, dels gennem
involvering af kommunerne. Udvalget vil på et efterfølgende møde få
forelagt et nærmere oplæg til KL’s input til evalueringen.
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager høringssvaret og orienteringen om
forestående evaluering til efterretning.
Sagsfremstilling

Medfinansieringsordningen for klimatilpasning giver
spildevandsselskaberne mulighed for at finansiere op til 100 % af
investeringsudgifterne. Ordningen forudsætter en aftale mellem
kommune og selskab og at kommunen lægger ud for investeringerne
(typisk gennem låneoptagelse), hvorefter spildevandsselskabet afdrager
investeringen over en aftalt årerække. Tilsvarende gælder ordningen for
aftaler mellem private grundejere og spildevandsselskaber.
I den oprindelige aftale skulle kommunerne og de private grundejere fra
2015 bære 25 % af investeringsudgifterne, hvilket KL med
Økonomiaftalen 2015 fik udskudt endnu et år, med henblik på, at
medfinansieringsordningen generelt evalueres i 2015.

./.

KL’s sekretariat har i sit høringssvar pointeret, at det også udover 2015
bør være muligt at få medfinansieret klimatilpasningsprojekterne med op
til 100 % af spildevandsselskaberne. Alternativt vurderes det, at en række
projekter vil strande på manglende finansieringsmulighed. Dette gælder i
høj grad også for projekter hos private grundejere.
Herudover er følgende fremhævet i vedlagte høringssvar:
 Forslag om at kravet om sammenligning af omkostninger for det
”alternative projekt” og ”det sædvanlige projekt” annulleres.
Begrundet i, at det allerede er vist i mange projekter, at de
”alternative projekter” er billigere end de ”sædvanlige projekter”,
og at det vil give en administrativ lettelse, som er meget
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efterspurgt. Kommune og forsyning er forpligtet til at indgå
aftale om medfinansieringsprojekter og har en naturlig fælles
interesse i, at løsningerne er omkostningseffektive. Det bør
derfor være tilstrækkeligt, at Forsyningssekretariatet alene
kontrollerer, at takstmidlerne anvendes til håndtering af regnvand
Der er behov for bedre ordninger og incitamenter for at få fuldt
potentiale af klimatilpasning hos private grundejere
De nuværende regler er bureaukratiske og administrativt tunge.
Der er behov for at indføre større fleksibilitet i kommuner og
spildevandsselskabers muligheder for at samarbejde, så der kan
skabes flere helhedsorienterede og optimale
klimatilpasningsløsninger
KL ser frem til evalueringen af reglerne og opfatter denne
revidering af bekendtgørelsen som en midlertidig forbedring, der
skal afløses af en mere grundlæggende ændring af regelsættet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget noget oplæg fra
Finansministeriet om form og indhold af evalueringen af
klimatilpasningsindsatsen. KL’s sekretariat har haft en indledende
drøftelse med Naturstyrelsen om ønsker til evalueringen. Naturstyrelsen
har, blandt andet på baggrund af dette, fremsendt et oplæg til proces og
indhold til Finansministeriet. KL’s sekretariat kender ikke det præcise
indhold af Naturstyrelsens oplæg, men forventer snarest at modtage en
indkaldelse til et opstartsmøde. Sekretariatet forventer, at staten lægger
op til en relativ kortvarig evaluering med inddragelse af KL og DANVA
som de centrale parter. KL’s sekretariat ønsker en grundlæggende
evaluering af klimatilpasningsindsatsen med henblik på at få et mere
fleksibelt og administrativt enklere regelsæt, samt at sikre en fremadrettet
forankring af indsatsen gennem relevante planværktøjer og kommunale
styringsredskaber. Sekretariatets input til styrelsen har blandt andet
baseret sig på temadrøftelsen i TKU om klimatilpasning i efteråret.
For at kunne levere et sagligt og kommunalt forankret input til
evalueringen, har KL’s sekretariat taget initiativ til at indsamle eksempler
på udfordringer ved de nuværende regler, samt forslag til forbedring af
regelgrundlaget. I løbet af februar-marts udarbejdes der et oplæg til
synspunkter og strategi, som vil blive forelagt i udvalget.

SIDE | 44

Teknikerkontaktudvalget | 06-02-2015

16.

Eventuelt
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17.

Lukkede sager
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