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1.1 Godkendelse af referat fra TKU-mødet den 11. december 
2014



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 10. oktober 
2014 

SAG-2014-01990 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

Under punktet gav Eske følgende meddelelser: 

 Det blev budt velkommen til Marie Louise som ny kontorchef fra 1. ja-
nuar 2015. Søren Gais takkede Eske for samarbejdet i udvalget. 

 Der var planlagt – også efter ønsker fra udvalget – en temadrøftelse i 
februar 2015 om opgaven i forhold til grundvandskortlægning. Der er i 
mellemtiden fra Naturstyrelsen fremsendt et udkast til konkret lov om 
kortlægning i forlængelse af hidtidig statslig opgave og fortsat indsats-
planlægning i forlængelse af hidtidig kommunal opgave. Der vendes til-
bage herom på førstkommende møde i TKU. 

 Regeringen har udsendt en IKT-plan, der er tænkt til at levere bedre net 
og mobil-dækning i hele landet. Det er positivt, at der fx tales om at 
kunne roame (dele master og antenner selskaberne imellem) der hvor 
flere operatører er, og hvor der er dårlig dækning. Det har kommunerne 
kæmpet meget for – men desværre ser det ud til, at initiativerne er no-
get, der for alvor først får virkning fra 2017 og frem – og dertil kom-
mer, at det er et regeringsudspil  - ikke en vedtagelse med 90 mandater. 

 Ny formand for GeoDanmark (Det tidligere FOT) er Christian Bjerg 

 Vejloven - det ser ud til, at datoen for ikrafttræden bliver fremrykket, ad 
snerydning. 

 Replanlægning i forhold til grunddataprogrammet er afsluttet, og der er 
udsendt informationer i den anledning via KL´s og KOMBIT´s hjem-
mesider. KOMBIT inviterer i samarbejde med KL til 3 møder rundt om 
i landet om grunddataarbejdet – den 2.-4. februar 2015.  
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Temadrøftelse om ændringer af redningsberedskabet 

SAG-2013-06628 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 

 

Beslutning 

Jakob Vedsted Andersen, beredskabschef i Københavns Kommune, ind-

ledte drøftelsen med et oplæg om aftalen bag redningsberedskabets 

strukturændringer og effektiviseringer. Deloitte kom i udgangspunktet 

med forslag til forskellige modeller for omstrukturering og et bud på mu-

lige potentialer. Derefter blev der nedsat et strukturudvalg.  I økonomiaf-

talen for 2015 blev det aftalt, at der fremover skal være op til 20 bered-

skabsenheder og et samlet besparingspotentiale på 300 mio. kr. Dertil 

kommer senere ændringer i det statslige beredskab. Kommunerne er 

netop nu i gang med at finde sammen og organisere sig i § 60 selskabs-

konstruktioner, som kan løfte det myndighedsansvar, der følger med. Ser 

en tidsmæssig udfordring ift. til godkendelse af § 60 selskaberne i Stats-

forvaltningen. Desuden skal Beredskabsloven ændres på en række punk-

ter. Det arbejde går i gang efter nytår. Her skal det bl.a. afklares, hvad 

man gør, når man kører på tværs af beredskabsgrænser. Forventer at den 

første bølge af risikobaseret dimensionering vil være meget status quo, 

hvilket vil gøre det svært at indhente det besparelsespotentiale, der er 

lagt op til. Generelt vurderes strukturændringerne ikke at medføre de 

store katastrofer, hvis man gør det rigtigt og ser det som et skub til et 

område præget af konservatisme. Nu skal der træffes beslutninger og ik-

ke diskuteres for længe, om det skal være +/- 20 enheder eller, om det 

skal være § 60-selskaber eller ej, Dertil kommer, at der skal være fokus på 

den lokale forankring og på den risikobaserede dimensionering. Jakob 

Vedsted Andersen fandt, at den nye organisering kan bidrage til fremme 

af brugen af frivillige til mere relevante opgaver. Desuden kan man 

fremadrettet forestille sig, at kommunerne tager sig af de værnepligtige. 

Der er en stor ressource rundt omkring i landet, som nu ”bare” skal 

struktureres på en ny og mere hensigtsmæssig måde. 

 

Udvalget havde følgende bemærkninger i drøftelsen: 

 Det er urealistisk oveni i fusionen at hente besparelser allerede i 

2015. Desuden er det foruroligende, at det alene er økonomien, 

der dikterer strukturændringerne og ikke de konkrete forhold. 
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 Beredskabsplanlægning bør harmoniseres inden for de samar-

bejdsrelationer, der er.  

 Driften af et § 60 selskab hænger ikke helt sammen med den ek-

sisterende beredskabslov, idet man har tvungne beredskabskom-

missioner med bestyrelser. Det er et emne, som indgå i en længe-

re liste af lovændringer, herunder om arbejdsdelingen imellem 

kommuner og stat. KTC vil gerne bidrage. 

 Hvordan holder vi fast i deltidsansatte og de frivillige og værne-

pligtige? 

 Det er ikke helt uproblematisk, for der er forskellige udfordringer 

i forskellige geografier, jfr. risikobaseret dimensionering. Hvor-

dan er robustheden fx, hvis der er to store hændelser på samme 

tid og sted?  

 Flere i udvalget udtrykker, at de sagtens kan se gode takter i æn-

dret organisering. Det handler meget om at håndtere de mange 

følelser og det politiske 

 Fordi der er kommuner, der har entreprise vil der være mere 

konkurrenceudsættelse, og der kan være nogle udfordringer ift. 

overenskomsterne. Problem at der kun er en leverandør på den 

private side. Falcks monopolstatus udfordres, fx på ambulancesi-

den, og man vil måske se mere af det i fremtiden. 

 

  

2.2. Analyse af lokalplanredskabet i forhold til æstetik, bebyggelsespro-
cent mv.  

SAG-2014-06677 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter sekretariatets input til den kommende 

analyse. 

 

Beslutning 

Poul Hvidberg, formand for KTC´s planfaggruppe samt plan- og bygge-

chef i Odsherred Kommune, fortalte, hvordan man kan styre byudvik-

ling mere helhedsorienteret og styrke dialogen med bygherrer med et nyt 

redskab: plantilladelsen. Der er bred interesse herfor i kommunerne, og 

der arbejdes med at formulere konkrete ændringsforslag til planloven.   

 

Berit orienterede om arbejdet i planlovsudvalget. Der drøftes dels em-

nerne i barrierekataloget og det, som kommer fra forårets vækstpakke, 

hvor denne temadrøftelse netop forholder sig til et forslag herfra. Blandt 

planfolk generelt er meget lidt forståelse for at ændre reglerne om æste-

tik, bebyggelsesprocent mv. 
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Udvalgets gav følgende bemærkninger: 

 Man skal strategisk og taktisk passe på, at man ikke kommer til a t 

indskrænke kommunernes muligheder. Det er vigtigt hele tiden at 

aflæse de mulige udfaldsrum. Det gælder fx ift. det gode forslag 

om plantilladelsen. Men vi skal ikke risikere at miste noget andet. 

 Analyse af lokalplanredskabet i forhold til æstetik, bebyggelses-

procent mv er interessant. Dansk Byggeri mener det hæmmer ef-

fektivitet i byggeriet. Vi skal kunne modgå den argumentation og 

planfaggruppen kan bidrage med eksempler mv.. 

 Lokapolitisk er der et stort ønske om at se på planlovens be-

stemmelser. OBS i diskussionen, at vi har at gøre med en god lov 

på mange punkter. 

 Kunne være godt med en konference, der sætter fokus på de kva-

liteter, der også er i god planlægning. Der er behov for at vise, 

hvad konsekvenserne vil være, hvis man afskaffer for mange mu-

ligheder i planlovgivningen. 

 Det er vigtigt, at planloven får indarbejdet dispensationsmulighe-

der.  

 I den videre arbejde må fokuseres på emne for emne, med fokus 

på, hvordan allianceparter kan bringes i spil. 

 

2.3. Funktionsbestemt samarbejde om vand, klimatilpasning og natur 

SAG-2014-06630 npj/syj/trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter:  

• KTC-faggruppernes oplæg om kommunalt samarbejde om vandplan-

lægning 

• Fordele og ulemper ved kommunale samarbejder - i tre forskellige 

udgaver: Én fast geografi for flere funktioner (f.eks. kommuner sam-

let i KKR) eller forskellige geografier båret af forskellige funktioner 

(f.eks. kystbeskyttelse af Sjællands Nordkyst og vandråd med to for-

skellige geografier) eller en kombination af de to modeller. 

 

Beslutning 

 Niels Philip gav et oplæg, bl.a. om drøftelserne i KTC´s faggrup-

per (MIG og NOV) om, at kommunerne fremadrettet kan løfte 

flere vand- og naturopgaver i fællesskab. Det er tanken at bære 

drøftelserne videre til TMU. Forud for det, vil det dog være hen-

sigtsmæssigt at skærpe argumentationen og drøfte de forskellige 

mulige organiseringer af kommunale samarbejder og her særligt 

med et bud på samarbejdskonstellation på naturområdet. 
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Udvalget har følgende bemærkninger: 

 Vi skal passe på ikke at få for faste strukturer og organiseringer. 

Det er forskellige ting, der giver mening i forskellige geografier 

og fra område til område (vand, natur, klimatilpasning mv.). . 

 Arbejdet og organisering af vandråd har været positivt, og der 

anbefales arbejdet videre med modellen. 

 De statslige vandplaner er marginale ift. det, man gerne vil arbej-

de videre med. Det er vigtigt, at man uden for stor lovgivnings-

mæssig styring kan gøre det. 

 Faggruppernes bud på rammer og virkemidler er fornuftige. Det 

er afgørende at sikre lokal forankring. 

 Ressourceforbruget ifm. etablering af vandråd har været nogen-

lunde fornuftigt, fordi præmissen har været, at det var en bunden 

og afgrænset opgave, som skulle gå stærkt. 

 Forsyningsselskaberne må godt rykke lidt mere ind på banen, 

fordi kommunerne ikke har mange redskaber tilbage selv.  

 

2.4. Temadrøftelser, 2015 

SAG-2013-06093 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at den tentative liste over planlagte temadrøftelser i 2015 

tiltrædes. Ved hvert udvalgsmøde drøftes, hvilken temadrøftelse, der in-

spireret af nedennævnte liste vil være relevant at forberede til førstkom-

mende møde. 

 

Beslutning 

Punktet blev ikke nået. 

 

  



Teknikerkontaktudvalget  | 11-12-2014 

 SIDE  |  10 

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

 

 

4.1. Flere muligheder for sanering og udvikling i landzonen 

SAG-2014-06710 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvad der skal til for at understøtte sa-

nering og udvikling i landzonen. 

 

Beslutning 

Berit fortalte om et hovedspor, som er at foreslå omdannelseszoner med 

særlige muligheder. Desuden foreslås der bedre muligheder for erhverv i 

det åbne land. Noget handler også om streng praksis i Naturstyrelsen og 

i Klagenævnet.  

 

Poul Hvidberg nævnte forskellige holdninger til sagen i planfaggruppen, 

hvilket også skyldes forskelle i geografi mv. Der er forskelligt pres på det 

åbne land forskellige steder. 

 

Udvalget gav følgende bemærkninger: 

 Det bekræftes, at der er store lokale forskelle, og at der nogle 

steder er for store barrierer for det man gerne vil. Obs de kvalite-

ter, der også er. 

 Man kan allerede meget med landzonetilladelser. Men hvad er 

det, man ikke kan? Vi skal huske proportionerne. 

 Er problemet ift. til udvikling af nye forhold, fx udvikling af nye 

erhverv i landzone? Eller hvad er det konkret, vi ønsker at skrue 

på i lovgivningen? 

 Forslaget går på udvidelse af eksisterende virksomheder. 

 Vi skal passe på ikke at komme til at give erhvervet nogle mulig-

heder, vi ikke ønsker. Vi skal have fuld lokal styring. 

 Omdannelse af landsbyer kan synes som et marginalt problem. 

Hvor mange boliger drejer det sig om, når vi taler nybyggeri? 

 Der er også noget at hente, hvis kommunerne har en lidt mere 

konsistens planpraksis i deres planlægning. Man kan godt til dels 

håndtere udvidelse af virksomheder i landzone. 

 Vi skal være opmærksom på uønskede sideeffekter. Der står ”og 

dens omkringliggende landskab”. Det er jo et vidt begreb, og vi 
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skal være opmærksom på, hvor stort et landskab, der er tale om. 

Udvidelse af landsbyer kan godt vække bekymring. 

 Det er helt rigtigt, at der er behov for at flytte huse væk fra vejen 

og længere tilbage på grunden. 

 Opbakning til flere penge til sanering. 

 Vi bør også arbejde for at gøre det mere attraktivt at bo på lan-

det. 

 Det er også på planområdet, at man laver strategisk planlægning, 

hvor man forholder sig til, hvor der skal ske hvad. 

 Planlægning handler også om at sikre investeringssikkerhed på 

landet, så private tør investere og lave attraktive ejendomme. 

 

  

4.2. Støj i forbindelse med byomdannelse 

SAG-2014-05675 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter de kommunale udfordringer i forbin-

delse med byomdannelse 

 

Beslutning 

Berit indledte. Problemet opstår ofte, idet kommunerne ikke kan sikre, at 

man kan støjskærme på en hensigtsmæssig måde på altaner. Et forslag er 

at fritage altaner fra støjkrav og anvise et andet nærliggende opholdsom-

råde med mindre støj. 

 

Udvalgets bemærkninger: 

 KTC´s faggruppe (MIG) ønsker at fastholde den stramme for-

tolkning.. 

 Generelt opbakning til at kæmpe for nogle flere muligheder end 

man har i dag. 

 Mht. overgangsperioden på otte år, er det en udfordring i andre 

områder end på havnene, som også skal omdannes. Selv de 

kommuner, der oplever stor vækst, kan ikke nå at fylde områder-

ne på otte år. Det er mere hensigtsmæssigt med 20 år. Processer-

ne tager længere tid. 

 Som kommune skal man være opmærksom på, at det er konflikt-

fyldt stof ift. borgerne, for køberne af boliger i omdannelsesom-

råder ved ikke altid, hvad de går ind til. 

 Det er et paradoks, at støj defineres forskelligt forskellige steder. 

Fx veje og virksomheder.  

 Vi bør ikke indskrænke mulighederne for trafikstøj. Nærmere 

ændre grænserne for virksomhedsstøj. 
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4.3. Naturplan Danmark - kommunale fokusområder 

SAG-2014-03038 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke udfordringer, der især gør sig 

gældende for: 

• Synergi i det tværkommunale samarbejde om naturplanlægning 

• Statslig finansiering af Naturplan Danmarks direktivbundne indsats.  

 

Beslutning 

Eske henviste til at finde en struktur for samarbejdet og finansiering. 

 

Udvalget kom med følgende bemærkninger: 

 Faggruppen taler om etablering af naturråd som det sted, hvor 

det forankres. Det er en måde at komme videre. Desuden påpe-

ger gruppen, at økonomien er begrænset. 

 Planen giver bedre sammenhæng, men den giver ikke mere plads 

til natur. 

 Enig med formanden for Teknik- og Miljøudvalget: vi vil have 

mere end snak og fine planer. 

 Det kunne være med til at styre de kommunale investeringer, der 

lægges op til i kommuneplanerne. 

 Måde at komme ud af statens skygge i Natura 2000 områderne. 

 Giver grundlag for en kommunal natur- og miljøindsats. Hvis der 

følger tilskudsordninger eller på sigt DUT-midler med, vil der 

være gode incitamenter til det. 

  

4.4. Revision af strandbeskyttelseslinjen 

SAG-2014-05521 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles at, udvalget drøfter hvordan der kan tilvejebringes flere 

muligheder for aktivitet indenfor strandbeskyttelseslinjen.  

 

Beslutning 

Eske indledte med at fortælle om drøftelsen i Teknik- og Miljøudvalget. 

Her stod det tydeligt, at det er forskelligt fra kommune til kommune, 

hvorvidt man har strandbeskyttelseslinje i byzone. 
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Arbejdsgruppen for kyst og strand har også drøftet sagen. Her blev der 

efterlyst bedre muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen. Udgangs-

punktet for drøftelsen var også, at strande kan være flere ting fra de by-

nære strande til de mere naturprægede længere væk fra byerne. 

 

Udvalget gav følgende bemærkninger: 

 Strandbeskyttelse skal ud af byzone, hvor kommunerne er myn-

dighed. 

 

4.5. Planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser og i ni-
tratfølsomme indvindingsoplande 

SAG-2014-06055 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter udfordringerne ift. planlægning i områ-

der med OSD og NFI. 

 

Beslutning 

Berit henviste til at det er en gammel sag, der nu er kommet op igen. 

Ifm. kommuneplan 2013 blev det noteret som et stort problem. Det 

skyldes bl.a. de meget omfattende redegørelseskrav, og at Naturstyrelsen 

opererede med en liste, der kategoriserer forskellige aktiviteter, som ikke 

i alle tilfælde er til at forklare og forsvare. 

 

Udvalget havde følgende bemærkninger: 

 Faggruppen bemærker, at administrationsgrundlaget i dag er ti l-

strækkeligt, og der ikke er behov for liberalisering. 

 

  

4.6. Bedre samarbejde mellem stat og kommuner på planområdet 

SAG-2014-06055 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvad der skal til, for at sikre et bedre 

samarbejde mellem stat og kommuner på planområdet, særligt i relation 

til redegørelser, der begrunder planmæssige dispositioner. 

 

Beslutning 

Eske indleder nævnte, at det er nogle af de ting, vi har gjort opmærksom 

på i barrierekataloget. Blandt politikere er det tydeligt, at der ikke er me-

get tålmodighed med formkrav, som bare er formkrav. Der er god dialog 

med styrelsen om at se på sagen. 
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Poul Hvidberg opfordrede til, at man i det hele taget trykprøver sagerne, 

for det er ikke altid, at alle parter kender alle detaljer i en sag. 

 

Udvalget har følgende bemærkninger: 

 Der er mange lag i sagen. Man kan fx gøre meget for at styrke 

samarbejdet. Men der er også et lag, der handler om metode og 

kompetence op imod lovens krav. Det er svært at leve op til lo-

vens krav. Nye er ikke oplært i det. Vi skal finde ud af, om vi skal 

redegøre for meget jf. lovgivningen, eller om der er behov for 

kompetenceudvikling, så de kommunale medarbejdere bliver bed-

re til det. 

 Vi skal af med statsligt tilsyn med redegørelsesdelen og indblan-

ding via formkrav i det hele taget. 

 Kan man afgrænse, hvad det er, staten må blande sig i?  

 Det afgørende er indsigelser mod, om byerne vokser hensigts-

mæssigt osv. Den styring kan bedre og mere relevant diskuteres. 

Skal der være et niveau over kommunerne, der afgør det? Det er 

en styring, som er mere hensigtsmæssig, og som nok også er svæ-

rere at slippe af med. 

 Det handler også om kommunernes evne til selvforvaltning, som 

der nogle gange berettiget kan sættes spørgsmålstegn ved.  
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 

 

 

5.1. Miljøudvidelsen i Byg og Miljø 

SAG-2013-02553 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tilkendegiver, om der foretrækkes en frivillig 

tilslutningsproces, eller det alternativ som staten har i overvejelse om 

tvangstilslutning til miljøudvidelsen til Byg og Miljø. 

 

Beslutning 

Udvalget gav følgende bemærkninger: 

 Der noteres en bekymring for udvidelsen i kommunerne, hvor 

meget handler om børnesygdomme, herunder integrationer 

 Der er en risiko og nogle udfordringer, hvis man ikke får alle 

kommuner med i miljøudvidelsen 

 Vi bør se, hvor langt vi kan komme af frivillighedens vej, før det 

evt. overvejes at bruge ”tvangskortet”. 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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8. Behandlingssager - Øvrige sager  
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

10.1. KL´s høringssvar til Lov om Den Danske Naturfond 

SAG-2014-05752 trr 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

10.2. KL´s høringssvar til lovændringer i medfør af Naturplan Danmark 

SAG-2014-06638 trr 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

10.3. Vandplan 2009-2015 er vedtaget 

SAG-2013-00846 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

10.4. Status på VVM-udvalget 

SAG-2013-00633 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 11-12-2014 

 SIDE  |  22 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 

 

12.1. Byggepolitisk strategi 

SAG-2014-03140 nsv 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget giver input til sekretariats videre arbejde i for-

hold til den byggepolitiske strategi.  

 

Beslutning 

Indstillingen blev taget til efterretning. 
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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14. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

14.1. Miljømilliard i Finanslov 2015 

SAG-2014-06707 trr/brh 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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15. Eventuelt  
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16. Lukkede sager  
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TEMA: ENERGI

Vi befinder os i en tid, hvor der sker store 
forandringer på energiområdet. Omstil-
lingen til en fremtid uden brug af fossile 
brændsler er i fuld gang – i mange retnin-
ger. Vi har endnu ikke mange fælles billeder 
af, hvordan denne fremtid ser ud. Det kalder 
på nye samarbejder – og på overordnet 
politisk ledelse.

Kommunernes geografiske afgrænsning 
giver ikke meget mening i sammenhæng 
med energi-infrastruktur. Oplandet til at 
energiforsyningsselskab er typisk meget 
større end en kommune, mens oplandet til 
et fjernvarmeværk typisk er meget mindre. 

De fleste mennesker synes at ville bo 
i byer, men her er det upraktisk med store 
vindmøller og marker til energiafgrøder. 
Nogle kommuner er karakteriseret ved by-
miljø og dermed stort energiforbrug, andre 
kommuner har areal og fysiske forhold, der 
er velegnede til energiproduktion. Ener-
giplanlægningen kræver samarbejde på 
tværs af kommunegrænserne.

Der er et muligt valg
Kommunerne har som institution en vis 
rolle på energiområdet i dag, som de også 
kan have i fremtiden. 
1. Kommunerne har som offentlig institution 
en nøgleplacering mellem det statslige lov-
givningsniveau og de enkelte energiaktører. 
2. En ny rolle for kommunerne vokser frem, 
der afviger fra den klassiske lovhåndhæven-
de myndighedsrolle og i stedet er præget af 
en forhandlende og faciliterende funktion, 
hvor kommunen medvirker til at få eksterne 
parter til at samarbejde om fælles resultater.
3. Kommunerne kan udvikle evnen til at 
hæve sig op over en virksomhedskultur 
af indbyrdes konkurrence og kortsigtet 
egeninteresse, så det i stedet er et mere 
overordnet og langsigtet samfundsværdi-
perspektiv, der får plads til at råde. 

Holder disse antagelser, mener jeg, at 
der ligger en stor og vigtig bane åben for 
kommunal energiplanlægning.

Kommunal energistrategi som  
politiske valg
Der er grøde og gære i strategisk ener-
giplanlægning. Generelt råder der nok 
en noget uklar forestilling om, hvad det 
betyder. 

Jeg håber på, at de igangværende tilløb 
fører frem mod scenarier for vores frem-
tidige energisystem. Scenarier så tilpas 
analyserede og velbeskrevne, at der kan 
træffes politiske og strategiske valg. Valg 
som forhåbentligt løfter sig fri af regneark 
og økonomiske analyser og får karakter af 
politiske visioner. Og jeg håber, at vi formår 
at etablere et politisk klima, så valgene kan 
træffes på et fundament af langsigtet ansvar 
for vores samfund. Det indeholder imidlertid 
nogle meget store udfordringer. 

Et beslutnings-tomrum
Vi har oplevet eksempler på globale udfor-
dringer, som vanskeligt løses af nationalsta-
ter, specielt hvis det foregår i et miljø, der er 

Et åbent vindue for energisamarbejde
Løsningerne kan findes, hvis kommuner formår at hæve sig op over dagligdagens nærsyn,  
skriver Henrik Narud – første klummeskribent i Energistafetten.

Af | Henrik Narud, direktør for Teknik og Miljø, Billund Kommune 

Energistafetten
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TEMA: ENERGI

Et åbent vindue for energisamarbejde
kendetegnet ved indbyrdes magtkampe. 
Flop rimer på COP.

Tilsvarende er der et niveau, som er 
over-kommunalt (men dog ikke nationalt). 
Der eksisterer så at sige et beslutnings-
tomrum imellem det statslige niveau og 
den enkelte kommune. På flere forskellige 
områder er det nødvendigt, at der opfindes 
og udvikles en kapacitet til at agere hen-
sigtsmæssigt på et sådan overkommunalt 
niveau. Jeg mener, at energiområdet er et 
af dem. Forskellen er, at hvis ikke kommu-
nerne vælger det, så må staten nødvendig-
vis tage over.

Nærhedsprincip og armslængde
Det statslige niveau har sine egne svaghe-
der. I samarbejder med private virksomhe-
der om bl.a. udnyttelse af overskudsvarme 
er jeg stødt på besynderlige afgiftsregler, 
som bremser samfundsmæssigt hensigts-
mæssige udviklingstiltag og forlænger en 
uønsket tilstand. Måske er der opstået 
en statslig afhængighed af eksisterende 
afgiftsprovenuer, så afgifter vanskeligt lader 
sig tilpasse en hensigtsmæssig udvikling. 
I så fald er staten for tæt på interesserne 
for et nationalt afgiftsprovenu – en slags 
omvendt armslængdeproblem, hvor hen-
sigtsmæssig politisk ledelse forhindres af en 

umiddelbar økonomisk afhængighed.
Til gengæld er et statsligt niveau langt 

fra energiaktørerne og har dermed vanske-
ligt ved at håndtere lokale, værdiskabende 
løsninger. Det statslige niveau kan siges 
at have mangler både på nærhed og på 
armslængde.

Kommunalpolitiske udfordringer
Det kommunale niveau har også 
udfordringer:
Virksomhedskulturen - en kommunal selv-
forståelse om varetagelse af lokal egen-
interesse kan stå noget i vejen for vigtige 
muligheder.
Tidsskala - vi har en forestilling om, at po-
litikeres indsats gerne skal kunne vurderes 
og afregnes med fire års mellemrum. Det 
er vanskeligt foreneligt med langsigtede 
beslutninger om f.eks. energistruktur med 
10 eller 20 års tidshorisont.
Økonomisk perspektiv – det, der ligner en 
optimal løsning i selskabsperspektiv i form 
af umiddelbar forbrugerøkonomi, er ikke 
nødvendigvis den samme løsning, som 
giver en optimal løsning i langsigtet sam-
fundsperspektiv. Det giver vanskelige vilkår 
for en lokalpolitiker.

Men løsningerne kan findes, hvis kom-
muner formår at hæve sig op over dagligda-

gens nærsyn. Jeg tror på, at der er både em-
bedsfolk og politikere, som gerne vil arbejde 
overordnet og langsigtet. Vi skal bare have 
skabt et rum for dette.

Sammenfattende er min pointe, at de 
danske kommuner som offentligt organ 
har et potentiale for at påtage sig en me-
get vigtig rolle i samfundets udvikling på 
energiområdet.

Det kræver, at kommunerne er aktive, 
faciliterende medspillere, og det kræver et 
politisk klima, hvor langsigtede og tværgå-
ende samfundshensyn kan mødes med de 
konkrete lokale løsninger. 

Jeg tror på, at der er gode kommunale 
folk, som kan gribe den udfordring. Det 
er primært et spørgsmål om mod og vilje. 
Behovet er i høj grad aktuelt - vinduet står 
åbent. 

Energistafetten er i gang

Lige nu arbejder partnerskaber mellem kommuner, regioner, universiteter, 
forsyningsselskaber og lokale virksomheder for at omstille energien i kommu-
nerne. De er finansieret af midler fra energiforlig og den grønne superpulje. 

KL og Danske Regioner har taget initiativ til denne energistafet om fremtidens 
energiplanlægning. Med udgangspunkt i de støttede projekter vil forskellige 
klummeskrivere komme med deres input til debatten. Første indlæg kommer 
fra Henrik Narud, som er direktør for Teknik og Miljø i Billund Kommune.

 Energistafetten er et led i indsatsen fra Energipartnerskabet. Læs mere om 
energipartnerskabet her: kl.dk/partnerskab og følg Energipartnerskabets 
gruppe på dialogportalen her: http://dialog.kl.dk/, hvor du også kan deltage i 
de månedlige debatter, som klummeskriverne lægger op til. 
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Et af de store spørgsmål, vi har stillet os 
selv i Energiplan Fyn, er, hvor langt kan vi 
komme med energiplanlægningen? I Ener-
gistyrelsens pressemeddelelse den 20. maj 
2014 stod der: ”Energisystem uden fossile 
brændsler er teknisk muligt”. Den grønne 
omstilling skal være mere end teknisk 
mulig, hvis den skal lykkes – den kræver et 
robust og tillidsfuldt samarbejde.

Et af succeskriterierne for den grønne 
omstilling på Fyn er, at vi skal danne gro-
bund for et bærende samarbejde på tværs af 
kommuner, forsyningsselskaber, landbruget 
og Syddansk Universitet – et triple helix - 
der skal vokse sig sundt og stærkt, så det 
strækker langt ud i fremtiden. Udfordringen 
ligger i, at skabe et sammenhængende sam-
arbejde blandt alle de mange fagligheder, 
der skal spille op mod hinanden – en meget 
kompleks opgave.

Gensidig tillid
Kommunernes direkte indflydelse på mange 
af de centrale aktører er begrænset. Derfor 
har vi på Fyn nået den erkendelse, at vores 

energiplan 1.0 i stor udstrækning vil bestå 
af en række ”do´s and don´ts” anbefalinger 
til aktørerne og borgerne. Udfordringen 
bliver, at få disse anbefalinger udrullet til 
konkrete projekter og handlinger. 

Størrelsen og karakteren af de projekter 
vi ser ind i, kræver ro og stor gensidig tillid. 
Hvis forsyningsselskaberne skal indrette de-
res fremtidige udvikling efter vores do´s and 
don´ts, så skal de have tillid til robustheden 
og stabiliteten i den meget langsigtede 
planlægning – og omvendt, kommunerne 
skal kunne stole på, at forsyningsselskaber-
ne gennemfører de nødvendige tiltag. 

Tilliden er under påvirkning af faktorer, 
som hverken kommunerne eller forsynings-
selskaberne er herre over. Hvis vi lokalt skal 
lykkes med at skabe et stærkt samarbejde, 
der kan bære den grønne omstilling, så 
kræver det stabile rammer, ellers spiller vi 
alle fallit. En lang række af disse rammer er 
givet fra nationalt hold, bl.a. gennem Ener-
gistyrelsens energiscenarier, samt den førte 
energi- og afgiftspolitik. 

Beslutningstomrum
En af de rammer, som ikke er helt klare, er 
ansvarsfordelingen mellem stat og kom-
mune. Henrik Narud, Direktør for Teknik og 
Miljø i Billund Kommune, beskriver det som 
et beslutningstomrum mellem det nationale 
niveau og de enkelte kommuner. Hvis vi 
formår at skabe det lokale, bærende sam-
arbejde og en fælles forståelse, kan vi via 
energiplanlægningen optimere ansvarsfor-
delingen mellem stat og kommune.

Åbenhed for forandringer
”At se virkeligheden i øjnene, er en uundgå-
elig begyndelse til enhver ægte forandring.” 
(citat: Gunni Bjørsted). Det at se virkelig-
heden i øjnene er ikke altid nemt, men et 
grundvilkår, hvis vi skal skabe ægte grøn 
omstilling. 

Det fossilfrie energisystem er et stort 
udviklingsprojekt, der sigter mod meget 
radikale forandringer, hvilket uvilkårligt vil 
give store usikkerheder. En af vores for-
nemmeste opgaver i Energiplan Fyn er, at 
skabe en fælles vidensplatform – et fælles 

Af | Christian Tønnesen og Anders Johan Møller-Lund, Energiplan Fyn

Grøn omstilling  
kræver solidt samarbejde  
Dagens energiplanlægning skal bæres af et stærkt samarbejde mellem kommuner og 
forsyningsselskaber – og kræver en meget stor åbenhed overfor forandringer. 

Energistafetten
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Grøn omstilling  
kræver solidt samarbejde  

verdensbillede - samt rammer for kommu-
nikation der åbner op overfor, at energi-
aktørerne fælles håndterer virkeligheden,  
forandringerne og usikkerhederne som et 
vilkår for projektet, og ikke ser dem som 
risici eller irriterende forstyrrelser af deres 
daglige virke. 

En af de helt store usikkerheder lige 
nu er, hvilket af Energistyrelsens scenarier 
som man fra national-politisk hold vil satse 
på. For at kunne skabe åbenhed overfor 
forandringer, har vi på Fyn fokus på, at 
udpege områder, hvor der kan skabes ”no 
regret” løsninger – altså løsninger som er 
robuste uanset scenarievalget. Eksempler 
på ”no-regret” løsninger er elektrificering og 
energibesparelser, områder der indgår som 
naturlige fokusområder i Energiplan Fyn 

Forandringer giver rum for nye mulig-
heder, men også udfordringer
En overordnet vision for strategisk ener-
giplanlægning bør være, at de enkelte kom-
muner gives en mulighed for frivilligt at byde 
ind med, hvad de kan bidrage med til den 
grønne omstilling, med udgangspunkt i kom-
munens særlige forudsætninger og fokus.

Fyn er kendetegnet ved at være en 
landbrugsregion. Et af de helt store udvik-
lingsområder for Energiplan Fyn er derfor, 
at se på biomasseressourcer i samspil med 
landbrug og naturpleje, samt biogas inte-
greret med fjernvarme, transport og som 

balancering af vindkraft. På Fyn tager vi 
dermed afsæt i de særlige Fynske karakteri-
stika, og vi ønsker at vores energiressourcer 
bliver udnyttet til bedste gavn for det sam-
lede energisystem.

Vi arbejder derfor meget med udfordrin-
ger for biogasanlæg og biogasproduktion. 
Helt konkret arbejder vi bl.a. med, hvordan 
hensyn som afstanden til gyllen og afsæt-
ningen af biogassen kan indgå i planlæg-
ningen af biogasanlæg, og hvordan halm 
kan blive en del af biogasproduktionen.  

Vi arbejder også på, at identificere og 
udfolde de erhvervspotentialer, der udsprin-
ger af arbejdet med projektet og de særlige 
Fynske karakteristika. Dette gør vi ved at 
tage initiativet til dialog med forsyninger, 
virksomheder, landmænd, lokale håndvær-
kere mv. for bl.a. at se på, hvilke nye former 
for organisering og selskabsdannelse, der 
kan fremme den grønne omstilling og ud-
vikle nye forretningspotentialer på Fyn.

Det indledende arbejde i Energiplan 
Fyn har nu været i gang i et halvt år. Vi 
har fået afdækket nogle væsentlige fynske 
karaktertræk og styrkepositioner, og vi 
har samtidig fået afklaret nogle afgørende 
synergier og samspil, som vi ønsker at vide-
reudvikle som en del af det fortsatte arbejde 
med projektet. 

Vi satser på, at skabelse af fælles viden 
og forståelse kan skabe fælles fokus på 
retning og potentialer, og mod på at indfri 

disse gennem nye samarbejder i et stadig 
mere komplekst og integreret energisystem. 
Arbejdet med at skabe et fælles verdensbil-
lede og i fællesskab se nye muligheder er 
kommet godt i gang! 

”At se virkeligheden i øjnene, er en uundgåelig  
begyndelse til enhver ægte forandring.”  
(citat: Gunni Bjørsted). Det at se virkeligheden  
i øjnene er ikke altid nemt, men et grundvilkår, 
hvis vi skal skabe ægte grøn omstilling”

Formål med energistafetten

Det overordnede formål, med Kom-
munernes og Regionernes Ener-
gistafet, er, at skabe generel debat 
omkring, hvordan den strategiske 
energiplanlægning bedst kan indret-
tes i fremtiden og hvordan arbejdet 
med den strategiske energiplanlæg-
ning skrider frem ude i landet. 

Energipartnerskabet er et samarbej-
de mellem Energistyrelsen og KL, og 
de 14 projekter, som har fået tilsagn 
om støtte fra SEP-puljen og denne 
grønne superpulje. Energipartnerska-
bet skal understøtte den strategiske 
energiplanlægning i kommunerne og 
den grønne omstilling. 

Temaet for den først runde af energi-
stafetten, som vil løbe frem til okto-
ber, er realiseringen af energiplaner 
– og hvordan vi bedst får omsat de 
nationale målsætninger på energi-
området til konkrete initiativer ude 
i kommunerne. Herunder hvordan 
den strategiske energiplanlægning 
bedst kan indrettes i fremtiden og 
eksempler på indsatser i de enkelte 
projekter.



3.1 Rollefordeling i fremtidens energiplanlægning
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Målet er klart – vejen tåget. Omstil-
lingen af Danmarks energisystem til 
100 procent vedvarende energi i 2050 
er kompleks. Det er ikke så meget tek-
niske løsningsmuligheder, vi mangler. 
Det er beslutningen om hvilken vej, 
vi går, og så få handlet på det. Vi skal 
planlægge langsigtet og på tværs af 

sektorer og geografiske grænser for at 
undgå fejlinvesteringer og suboptime-
ring, som modarbejder det fælles mål. 
I Midtjylland arbejder vi sammen på at 
nå de optimale beslutningsgrundlag og 
finde de rigtige løsninger.   

Vi startede sammen i 2007
Kommunerne og Region Midtjylland 
startede energisamarbejdet i 2007. I 
den regionale udviklingsplan vedtog vi 
et fælles mål om at nå 50 procent ved-
varende energi i år 2025. For at få fakta 
på bordet udarbejdede vi sammen ener-
gi- og klimaregnskaber for hver kom-
mune og for regionen samlet. Det har vi 
gjort hvert andet år siden. Nu kan vi se, 
at andelen af vedvarende energi i re-
gionen er steget fra 22 procent i 2007 til 
29 procent i 2011. Regnskaberne viser 
også, at kommunerne har vidt forskel-
lige forudsætninger for energiomstil-
ling og omstiller sig i forskellige tempi. 
Andelen af vedvarende energi varierer 
fra 16 procent til 53 procent blandt 
kommunerne. I 2012 udarbejdede vi en 
perspektivplan, som angiver forskellige 
veje, vi kan gå, for at realisere målet 
med brug af lokale ressourcer. Det ny-
este initiativ er et fælles projekt ’midt.
energistrategi – strategisk energiplan-
lægning i det midtjyske område’, der ud 
over de 19 kommuner og regionen har 
en række energiforsyninger og øvrige 

energiaktører som partnere. Projektet 
handler ikke kun om den rent tekniske 
omstilling af energisystemet, men i lige 
så høj grad om nye samarbejdsformer, 
nye organiseringer og nye roller. 

 
Alle må bidrage på hver sin måde
Region Midtjylland er som et mini-Dan-
mark. Vi har et tyndtbefolket vestligt 
område, med gode forudsætninger for 
produktion af energiressourcer, og et 
østligt område med et tæt befolknings-
grundlag, stort energiforbrug og færre 
ressourcer. De vestlige kommuner skal 
nok nå målet om 100 procent vedva-
rende energi, men hvad med Aarhus? 
Hvis vi samlet set skal nå i mål, skal vi 
have skabt incitamenter og værdikæ-
der, som motiverer til, at alle bidrager 
til omstillingen ud fra deres lokale styr-
kepositioner og muligheder. Nogle kan 
opretholde lokale arbejdspladser ved at 
producere energiressourcer, andre må 
levere effektivisering og fleksibilitet. 

Vi kan også se, at flere forsynings-
selskaber i regionen planlægger store 
energianlæg, der vil lægge beslag på 
de samme biomasseressourcer. Og vi 
kan som bekendt kun anvende ressour-
cen én gang. Den nuværende situation, 
hvor investeringer foregår ukoordine-
ret, kan føre til manglende fleksibilitet 
i det samlede energisystem. Eksem-
pelvis omstiller fjernvarmesektoren 

Af | Louise Langbak Hansen, Udviklingskonsulent i Region Midtjylland

Den optimale arbejdsdeling på energiområdet involverer både stat, regioner, kommuner 
og forsyningsselskaber/aktører. Regionerne har en unik position i forhold til at få alle 
parter i mål, skriver Louise Langbak Hansen fra Region Midtjylland.

Regionale partnerskaber kan få os i mål

KLIMA & ENERGI

Energistafetten

Energistafetten

Lige nu arbejder partnerskaber 
mellem kommuner, regioner, uni-
versiteter, forsyningsselskaber og 
lokale virksomheder for at omstille 
energien i kommunerne. De er 
finansieret af midler fra energiforli-
ger og den grønne superpulje. 

KL og Danske Regioner har taget 
initiativ til denne energistafet om 
fremtiden energiplanlægning. 
Med udgangspunkt i de støttede 
projekter vil forskellige klumme-
skrivere komme med deres input 
til debatten. Tredje indlæg kommer 
fra Louise Langbak Hansen, Udvik-
lingskonsulent i Region Midtjylland

 Energistafetten er et led i indsat-
sen fra Energipartnerskabet. Læs 
mere om energipartnerskabet her: 
www.kl.dk/partnerskab og følg 
Energipartnerskabets gruppe på 
dialogportalen her: http://dialog.
kl.dk/, hvor du også kan deltage i 
de månedlige debatter, som klum-
meskriverne lægger op til.
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Regionale partnerskaber kan få os i mål

KLIMA & ENERGI

I ’midt.energistrategi’ er de  
forventede projektresultater: 

•  Energistrategier for 2020, 
2035 og 2050

•  Handlingsplan frem mod 2020

•  Analyse af tværkommunale 
projekter  
og samarbejdsmuligheder

•  Vurdering af effekten på lokal 
beskæftigelse

•  Påvirkning af de nationale 
rammer

•  Videnopbygning og netværk

massivt til biomasse p.t. Men det er 
for ensidigt, når fjernvarmen i frem-
tidens energisystem skal indregulere 
overskudsvindmøllestrøm via store 
varmepumper og energilagre, anvende 
overskudsvarme fra virksomheder og 
geotermi m.v. Vi forbruger årligt trecif-
rede milliardbeløb i Danmark på energi-
teknologi og brændsler. Det vil vi også 
gøre fremover, hvor tyngden dog vil 
være på teknologiinvesteringer, da en 
del af fremtidens ”brændsler” som vind 
og sol er gratis. Nogle af de teknologier, 
vi investerer i, kan være midlertidige 
trædesten på vejen til 100 procent, men 
det er vigtigt at tænke og planlægge 
langsigtet. 

Den optimale arbejdsdeling
I dag har ingen formelt opgaven med 
planlægning for det samlede energi-
system i Danmark. Lidt af en satsning, 
når vi står over for så stor og kompleks 
en opgave! Den optimale arbejdsdeling 
involverer både stat, regioner, kom-
muner og forsyningsselskaber/aktører. 
Her fastsætter staten rammer, hvor 
lovgivning og afgifter/tilskud fremmer 
vejen til målet. Regionerne faciliterer 
(med afsæt i de regionale vækst- og 
udviklingsplaner) udarbejdelse af fæl-
les energistrategier, der sigter mod at 
minimere lokal suboptimering og fejl-
investeringer. Kommunerne detailplan-

lægger, bringer lokale styrkepositioner 
i spil og udnytter muligheder for lokal 
beskæftigelse og udvikling uden at 
ødelægge mulighederne for andre. For-
syningsselskaber, øvrige energiaktører 
og borgerne implementerer.  

En oplagt koordinator
I Midtjylland har regionen fra starten 
haft rollen som initiativtager, tovholder 
og facilitator på energiområdet. Vi har 
medfinansieret energiplanlægningsak-
tiviteterne og har opnået økonomiske 
”stordrifts-fordele” ved at gå sam-
men med kommunerne. Det regionale 
samarbejde har en række umiddelbare 
gevinster for kommunerne, f.eks. da-
tamateriale, fælles analyser, videnop-
bygning/efteruddannelse og fagligt 
netværk. Det hjælper, når virkelighe-
den i mange kommuner er, at der er 
afsat mindre end ét årsværk til varme-/
energiplanlægning. For staten har 
samarbejdet den fordel, at staten får én 
indgang til 19 kommuner. For os i regio-
nen giver samarbejdet mulighed for at 
bidrage til energiomstillingen og koble 
den med erhvervsudvikling. Regionen 
har en unik position på energiområdet. 
Vi er uvildige (ejer ingen energianlæg 
og har ingen plan- eller myndighedsrol-
le) og har en tilpas geografisk størrelse 
(ikke borgernær og ikke så langt væk 
som staten). Region Midtjylland vil ikke 

bestemme over kommunernes ener-
giplanlægning. Men vi kan oplagt koor-
dinere energiplanlægningen på tværs 
af kommunerne. Hvem gør det ellers? 

Energiomstillingen er fast og hårdt 
arbejde de næste mange år. I Region 
Midtjylland har vi allerede gået arbejds-
tøjet til. Vi har skabt et rum, hvor kom-
muner og energiaktører kan opbygge 
viden i fællesskab og samarbejde. Og vi 
er lykkedes den dag, hvor tankegangen 
hos partnerne er ændret fra ”What’s in 
it for me?” til ”What’s in it for us?”.   



5.1 Bedre rammer for den fysiske planlægning – 29 konkrete 
løsningsforslag
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NOTAT

BILAG - Bedre rammer for kommunernes 
fysiske planlægning - 29 konkrete 
løsningsforslag

I det følgende gives en beskrivelse af de løsningsforslag, sekretariatet forslår 
indgår i et kommende løsningskatalog med 29 konkrete forslag til 
lovændringer på området.

De valgte temaerne tager afsæt i KL’s barrierekatalog fra foråret 2014. 

De enkelte løsningforslag er udarbejdet af sekretariatet på baggrund af de 
politiske drøftelser i KL’s udvalg og bestyrelse i efteråret 2014 og i 
samarbejde med følgegruppen på 13 kommunaldirektører, der har været 
tilknyttet KL’s arbejde i planlovsudvalget. 

Løsning 1: Bedre samspil mellem kommunernes planlægning og 
nationale interesser

En del kommuner oplever samarbejdet med staten om den kommunale 
planlægning som vanskelig. Der er flere årsager hertil, men der har gennem 
den sidste planperiode være en voksende frustration over samarbejdet, 
herunder processerne og de konkrete resultater der er opnået. 

Det foreslås derfor, at der tages konkrete initiativer, der kan understøtte et 
større kommunalpolitisk råderum i planlægningen samt sikre et bedre 
samarbejde mellem stat og kommuner omkring udviklingen af Danmark. 

BYERNE

Detailhandel
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Kommunerne står overfor en række udfordringer, når det gælder byernes 
udvikling, og her spiller detailhandelen en vigtig rolle. Typen af 
udfordringer er forskellige afhængig af byernes størrelse, placering i landet 
samt byens øvrige udvikling. 

Planlovens detailhandelsbestemmelser skal indrettes, så de sætter 
kommunerne bedre i stand til, at lave den detailhandelsplanlægning, der er 
behov for i byerne som helhed og i de enkelte bydele.

Målet med lovændringerne bør være, at man på lokalt niveau kan træffe 
strategiske beslutning vedr. byernes udvikling.

Løsning 2: Revision af bestemmelser om by- og butiksstørrelser samt 
rummeligheden i detailhandelsområder.
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 redefinere det gode liv, efter at mange offentlige og private aktiviteter 
er trukket mod de større byer.

Det betyder samtidig, at detailhandelsaktiviteterne koncentreres i de større 
og mellemstore byer. Men grundet de nuværende regler har mellembyerne 
dårligere muligheder for at understøtte en hensigtsmæssig 
detailhandelsudvikling i byen.

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. 

På samme måde udgør de meget faste rammer for, hvor mange 
kvadratmeter butiksareal der må være i bymidterne og bydelscentre et 
problem. Selvom et område 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.

Der bør derfor igangsættes en revision af detailhandelsbestemmelserne med 
særligt henblik på ændringer af reglerne vedr. by-størrelser, grænsen på 
2000m2 for en udvalgsvare butik i de mellemstore byer samt reguleringen af 
rummeligheden i de enkelte detailhandelsområder.

Løsning 3: En ny definition af hvornår noget er en butik 
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Som reglerne er i dag, er alle virksomheder med et detailhandelsled omfattet 
af planlovens detailhandelsbestemmelser. Dette skaber nogle 
uhensigtsmæssigheder i forhold til den stigende internethandel.

Det foreslås, at bestemmelserne ændres, så en butik fremover defineres med 
udgangspunkt i, hvor stor en andel af salg/udlevering af varer der sker 
direkte til privatkunder. 

Der bør ikke være tale om en butik i planmæssige forstand, når 
salg/udlevering til private udgør en sekundær aktivitet.

Løsning 4: Nye regler for særligt pladskrævende varegrupper
I dag er særligt pladskrævende varegrupper undtaget fra 
detailhandelsbestemmelserne, da disse ikke vurderes at kunne indpasses i 
bymidterne.

Særligt pladskrævende varer er i loven defineret som en udtømmende liste 
af på forhånd definerede varegrupper. 

Loven bør i stedet give mulighed for en konkret vurdering af det enkelte 
butikskoncept med udgangspunkt i lagerbehov, forventet trafik, størrelse 
mv., uanset hvilke varer der forhandles.  
 
Forslaget vil give mulighed for at vurdere det enkelte butikskoncept ift. det 
konkrete område/placeringsønske, på samme måde som det i dag er 
tilfældet med møbelforretninger.

Løsning 5: Ny metode til udpegning af bymidter
I dag afgrænses bymidternes detailhandelsområder ud fra en særlig 
lovbestemt statistisk metode.  

Der bør i stedet kunne foretages en egentlig udpegning af bymidten, som 
man kender det fra andre plantemaer. Der kan forsat opsættes konkrete 
kriterier og vilkår for udpegningen og den knyttes fortsat på 
kommuneplanen og følges af redegørelser mv. 

Regler, redegørelse og vilkår bør i højere grad knyttes op på, hvordan der 
kan skabes værdi i det pågældende område. og hvordan bymidten spiller 
sammen med den øvrige udvikling af byen.

Løsning 5: Afskaffelse af 500 meters-reglen
Enkeltstående butikker skal jf. praksis i placeres minimum 500 meter fra 
hinanden.
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Det forslås, at der i kommuneplanens retningslinjer vedr. placering af 
detailhandel gives mulighed for, at kommunen kan redegøre for, hvordan 
man indenfor de enkelte rammeområder, samt evt. for kommunen som 
helhed, ønsker at der skal ske en placering af enkeltstående butikker. 

Placeringen af enkeltstående butikker vil herigennem kunne tage afsæt i de 
konkrete forhold i den enkelte by, dvs. ud fra et planmæssigt skøn af hvad 
der fremmer en hensigtsmæssig detailhandelsstruktur.

Lokalplanredskabet og fleksibel planlægning
Lokalplaner og lokalplanredskabet spiller en væsentlig rolle for udviklingen 
og omdannelsen af byerne. At lave en lokalplan tager tid, nærmere bestemt i 
gennemsnit mellem 8-14 måneder, afhængig af den konkrete sag. 

Det er vigtigt for byens udvikling at kunne tilvejebringe det nødvendige 
plangrundlag hurtigt og effektivt. Det gælder særligt i de større byer, hvor 
der er relativ høj anlægsaktivitet.

Løsning 7: Mulighed for midlertidig anvendelse
Planlægning laves med et områdes langsigtede anvendelse for øje. Men i 
mange omdannelsesprocesser er der et stort behov for at integrere 
aktiviteter af en mere midlertidig karakter, mens omdannelsen foregår. Som 
planloven er i dag, er der ikke hjemmel til at planlægge for midlertidig 
anvendelse af et område. 

Midlertidige anvendelsesmuligheder er desuden relevante ift. mere 
sæsonbetonede aktiviteter i områder med behov for udvikling af fx et 
turismepotentiale.

Det forslås, at planloven ændres med henblik på, at kommuner får 
mulighed for at planlægge for midlertidig anvendelse.  

Løsning 8: Lokalplan tillæg
Hvis et konkret projekt kræver en ændring af lokalplanen, skal der, som 
reglerne er i dag, vedtages en ny lokalplan, selvom en ændret anvendelse 
ikke vil medføre ændringer af væsentlig betydning for det bestående miljø. 

I et igangværende frikommuneforsøg i Viborg kan kommunen gennemføre 
mindre ændringer af lokalplaner efter min. 14 dages orientering af parter og 
naboer samt offentliggørelse.  Ændringen udarbejdes som et tillæg til 
lokalplanen, der vedhæftes denne som bilag, eller indarbejdes i digitale 
lokalplaner, således at disse altid er opdaterede.
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Det foreslås, at planloven ændres således, at lokalplan tillæg fremover bliver 
en mulighed for alle kommuner.

Løsning 9: Mulighed for at kombinere kommuneplanrammer eller 
lignende med en byplantilladelse
Nogle kommuner har et ønske om i højere grad at anvende 
kommuneplanrammer eller helhedsplaner som det styrende plandokument 
for byudviklingen. 

Det medfører imidlertid meget lange processer, når der efterfølgende også 
skal lave en byggeretsgivende lokalplan med samme proces og høringskrav 
som rammelokalplanen.

Det foreslås derfor, at der gives mulighed for med udgangspunkt i 
kommuneplanrammerne eller en rammelokalplan i stedet at give en 
tidsafgrænset byzonetilladelse til konkrete byudviklingsprojekter.

Løsning 10: Revision af klagesystemet  
Det foreslås, at der foretages en revision af klagesystemet, med fokus på 
hvordan bestemmelserne om klageadgang og klageberettigelse kan 
moderniseres så de matcher planlægningen anno 2015. 

Det bør ligeledes overvejes, hvordan der kan ske en generel optimering og 
effektivisering af klagesystemet.

Løsning 11: Mulighed for at indmelde lokalplaner i en fuldt digital 
løsning
Kommunerne har et ønske om at kunne fremvise deres lokalplaner i en fuld 
digital visning i et samlet statsligt it-system.

Fordelene ved fuldt digitale lokalplaner er blandt andet, at virksomheder, 
ejendomsmæglere, borgere og andre interessenter med behov for at kunne 
tilgå lokalplansoplysninger på en hurtig og oversigtelig måde, ville få 
væsentlig bedre mulighed herfor. 

Det forslås derfor, at der så hurtigst muligt findes en løsning således at 
Plansystem.dk ændres og lokalplanerne fremadrettet kan indberettes i en 
digital form. 

Støj og byomdannelse
Mange store og mellemstore byer omdanner i disse år de delvist udtjente 
eller ikke udnyttede industriområder til nye blandede formål, herunder 
boliger. Et vigtigt samfundsmæssigt hensyn i planlægningen er at forebygge 
sundhedsskadelige støjgener. 
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Som udgangspunkt er der derfor forbud mod at udlægge områder, der i dag 
er støjbelastede, eksempelvis industriområder, til formål der anses som 
støjfølsomme, eksempelvis beboelse eller kontorerhverv, såfremt disse ikke 
kan sikres mod støjen.

Mulighederne for fornuftige byomdannelsesforløb, særligt i områder med 
tæt by, er dog begrænsede med det nuværende regelsæt vedr. støj.

Løsning 12: Nye muligheder inden for udpegede 
byomdannelsesområder
Mange kommuner ønsker at få muligheder for at planlægge for mere 
blandede områder med en tættere sameksistens af forskelligartede 
funktioner, end det er muligt at gøre i dag.

Derfor er der brug for at kommunen selv kan definere de nærmere, lidt 
lempeligere spilleregler for miljøpåvirkninger inden for sådanne områder via 
en lokalplanlægning, som samtidig åbner for midlertidig anvendelse.

Lokalplanen kunne i de tilfælde, hvor der indgår permanent højere 
miljøbelastninger end de almindelige grænseværdier, følges af en tinglysning 
af særlige vilkår. Således kan ingen komme til at købe sig ind i et sådant 
område uden at være klar over, at her bor man på særlige vilkår, se også 
løsning 13.

Løsning 13: Støjvejledningerne bør gennemgås grundigt med henblik 
på revidering
Miljøbeskyttelsesloven og støjvejledningens grænseværdier er ophøjet til 
nærmest ufravigelige krav via de konkrete klagenævnsafgørelser. Det 
betyder reelt, at de vejledende støjgrænser har fået bekendtgørelsesstatus 
uden mulighed for at varetage konkrete lokale skøn.

De vejledende grænseværdier bør derfor gennemgås med henblik på en 
vurdering af hvilke grænseværdier, der er ufravigelige og derfor skal 
implementeres på bekendtgørelsesniveau, og hvilke (eventuelt 
intervalbaserede) grænseværdier der kan fastholdes på vejledningsniveau 
med mulighed for lokale skøn.

Løsning 14: Altaner bør kunne etableres uden overholdelse af de 
vejledende grænseværdier for støj
Der skal gives adgang til at kommunen kan tillade opførelse af altaner, som 
ikke overholder støjgrænserne. Det er en stor kvalitet for bymæssige boliger 
at have altaner uanset om disse overholder støjgrænserne eller ej på alle 
tider af døgnet.
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Der skal selvfølgelig fortsat sikres tilstrækkelige udendørs 
opholdsmuligheder for beboerne på ikke-støjbelastede arealer - en 
helhedsvurdering som kommunerne er stand til at varetage lokalt. 

Løsning 15: Støjvejledningernes regler om beregning af indendørs støj 
med åbne vinduer bør ændres
Med udgangspunkt i, at alle bymæssige boliger i dag opføres med et 
mekanisk ventilationsanlæg, er baggrunden for overhovedet at stille krav, 
om, at det indendørs støjniveau skal beregnes med åbne vinduer, bortfaldet.

Det foreslås derfor, at beregningsmetoden i miljøstyrelsens vejledninger 
ændres til at være en metode, hvor der igen beregnes med lukkede vinduer.

Planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) mm.
Danmark har rigtig mange grundvandsressourcer. OSD dækker i alt ca. 35 
% af Danmarks samlede areal og i nogle kommuner udgør OSD over 70 % 
af det samlede areal.

Nogle af de steder, hvor der findes særlige grundvandsinteresser (OSD) er 
langs det østjyske bybånd samt på store dele af Sjælland og Fyn.  Det er 
samtidig steder, hvor der er væsentlige byudviklings- og erhvervsinteresser.

Der er gode grunde til at anlægge et forsigtighedsprincip, når det handler 
om grundvandsbeskyttelse. Men kommunerne oplever, at den nuværende 
statslige administrationspraksis ifm. med kommunernes planlægning i disse 
områder har fået et urimeligt stort omfang, samt at de miljøfaglige 
begrundelser herfor mangler evidens og transparens.

Løsning 16: Reduktion af redegørelseskravene for planlægning i OSD
Redegørelseskravene i det nuværende administrationsgrundlag bør tilpasses 
de enkelte områder og den enkelte aktivitet. Det vil konkret sige, at der i 
tilfælde, hvor der fx er tale om ændringer, der i sig selv giver en mere 
miljørigtig produktion, bagatelagtige ændringer, eller ændringer der sikrer 
færre miljøbelastende anlæg, skal ske en væsentlig reduktion i 
redegørelseskravene eller at redegørelseskravene helt frafalder.

Løsning 17: Regulering via miljøbeskyttelsesloven for virksomheder i 
OSD
Det bør undersøges, om en stor del af denne regulering ikke mere 
hensigtsmæssigt bør ske via miljøbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelsesloven 
er det sted, hvor virksomhedernes potentielt miljøskadelige virkninger 
vurderes, og der er i miljøbeskyttelsesloven mulighed for at stille vilkår for 
produktionen. 
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Fordelen for virksomhederne ved sådan en model er, at der via en 
regulering i miljøbeskyttelsesloven bliver mulighed for at tillade etablering 
eller omstilling af produktionen, såfremt de kompenserende 
foranstaltninger integreres, fremfor, som i dag, at virksomheden nærmest på 
forhånd modtager et afslag på enten nyetablering eller omstilling.

Løsning 18: Tilvejebringelse af miljøfaglig evidens og transparens for 
statens indsigelser i den kommunale planlægning
Der er et stort behov for, at få tilvejebragt mere synlighed ift. den 
eksisterende viden om, hvilke anlægstyper der udgør en trussel for 
grundvandet. 

Med en så omfattende regulering på områder med væsentlig betydning for 
kommunernes udviklingsmuligheder samt muligheder for at skabe vækst og 
beskæftigelse, bør den faglige viden være både opdateret og offentlig 
tilgængelig. 

DET ÅBNE LAND
Spørgsmålet, om hvordan vi som samfund ønsker at det åbne land skal 
udvikle sig i de næste årtier, er højaktuelt. Det er derfor vigtigt på både 
lokalt og nationalt niveau at få taget hul på den mere overordnede dialog 
herom. 
 
Dialogen bør også omfatte en mere grunddig debat om, hvilken rolle 
planlægningen som ét af flere redskaber, kan og bør spille ift. at understøtte 
udviklingen.

I denne sammenhæng sættes med afsæt i KL’s barrierekatalog særligt fokus 
på to områder i det åbne land, hvor kommunerne oplever sig udfordret af 
den nuværende lovgivning og administrationen heraf.

Det gælder hhv. sanering af bygningsmassen og mulighederne for et tillade 
øvrige erhverv.

For begge emner gælder det, at der er et stort ønske om et større 
lokalpolitisk råderum til at foretage de nødvendige afvejninger af, hvordan 
udviklingen og omdannelsen af det åbne land skal ske i netop deres område.

Løsning 19: Muligheden for hurtige og smidige planprocesser i 
landzonen skal undersøges 
Flere kommuner peger på, at kravet om lokalplanlægning for fx relativt 
beskedne ændringer i en landsbyafgrænsning, eller for nybyggeri indenfor 
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en eksisterende landsby, er en barriere for at kunne agere tilstrækkeligt 
hurtigt overfor en konkret henvendelse.

Der er derfor et behov for at undersøge, om der i lighed med 
lokalplanlægningen i byerne, skal tilvejebringes mulighed for hurtigere 
processer

Løsning 20: Landdistriktsbestemmelse skal kunne anvendes bredt i 
det åbne land, fremfor kun i de særligt vanskeligt stillede 
landområder
Set i lyset af hastigheden i den aktuelle udvikling i det åbne land samt flere 
kommuners ønske om, også i mindre vanskeligt stillede områder, at give 
flere muligheder for bosætning og erhverv, bør det overvejes, om der enten 
via en lovændring eller en præcisering i vejledningen, bør ske en 
understregning af kommunernes muligheder for at foretage et konkret skøn. 

Løsning 21: Bredere rammer for sanering af eksisterende bygninger, 
etablering af nybyggeri mv. hvor der er interesse for ny bosætning
Der skal tænkes ud af boksen for at finde nye måder, hvorpå der kan skabes 
et incitament til sanering og omdannelse af områder, der allerede er 
forslummet eller er i væsentlig risiko herfor.

Det foreslås derfor, at de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative 
ændringer tilvejebringes, så kommunerne i højere grad end i dag, kan 
understøtte en vis spredning af bebyggelse i det åbne land, herunder at der 
nogle gange kan bygges lidt større og lidt højere, med henblik på at skabe 
nogle muligheder for aktivitet i yderområderne.

Løsning 22: Flere muligheder for at tilgodese en bredere vifte af 
erhverv i det åbne land
Med strukturudviklingen i landbruget og en betydelig interesse i at sikre 
mest mulig beskæftigelse, er det et voksende lokalpolitisk ønske at give 
mulighed for, at en bredere vifte af erhverv kan placeres i landzonen.

Det foreslås derfor, at de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative 
ændringer tilvejebringes, så kommunerne i højere grad end i dag, kan tillade 
en bredere vifte af erhverv i det åbne land, både i og udenfor landsbyerne. 

Løsning 23: Længerevarende landzonetilladelser med ret til 
genopførelse af huse efter nedrivning eller forfald
Som planloven er i dag bortfalder byggeretten som udgangspunkt senest 3 
år efter, at et hus er revet ned. 
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For en del af de nedrivningsmodne huse gælder dog, at ejeren har en 
forventning om, at byggeretten på sigt vil have en værdi. For at bevare 
byggeretten rives ellers faldefærdige huse derfor ikke ned i det omfang, de 
burde.  

Det foreslås derfor, at kommunerne får mulighed for at give en stående 
landzonetilladelse med ret til genopførelse af huse efter nedrivning indenfor 
en periode på fx 15 år.

Løsning 24: En skrotningsordning for faldefærdige bygninger i 
landzonen
Et andet virkemiddel, der kunne give et incitament til at få fart i 
nedrivningen af faldefærdige boliger, er indførelse af en 
boligskrotningsordning.  

En boligskrotningsordning kan give kommunen mulighed for, ved 
nedrivning af et antal boliger, at give tilladelse til et mindre antal nye boliger 
med udgangspunkt i mere fleksible rammer end de nuværende.

Det forslås derfor, at det med afsæt i bl.a. skrotningsordningen for 
vindmøller undersøges, hvordan en skrotningsordning for faldefærdige 
bygninger kan udformes.

Løsning 25: Nye løsninger rettet mod oprydning af funktionstømte 
erhvervsarealer 
Der skal bruges mange midler på at sanere det åbne land for så vidt angår 
den overskydende, ofte forslummede, bygningsmasse. Det gælder både 
erhvervsbygninger, herunder i høj grad landbrugsbygninger, private boliger 
mv. 

Det forslås, at der findes en model for, hvordan oprydning af et 
erhvervsareal, der ikke kan finde ny anvendelse, kan sikres. 

KYST OG STRAND
I regeringens ”Vækstplan for Turisme” fra marts 2014 konstateres det, at 
antallet af udenlandske turister ved de danske kyster, har været i konstant 
tilbagegang de seneste 10 år. 

Det konstateres tillige, at tilbagegangen i den udenlandske turisme blandt 
flere faktorer også skyldes en mangel på innovation og kvalitetsudvikling. I 
de sidste 25 år er der investeret begrænset i nye anlæg, faciliteter, 
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attraktioner, aktiviteter og oplevelser, som kunne have medvirket til at 
skabe ny vækst i kystturismen.

En væsentlig forudsætning, for at kommunerne kan løse deres del af op-
gaven med at understøtte en udvikling af kystturismen samt bidrage til 
vækst og udvikling i yderområderne, er en revision af 
naturbeskyttelsesloven og planloven på dette område.  

Det er afgørende, at lovgivningen og administrationen heraf fremover 
kommer til at bygge på en bedre forståelse af, at eksempelvis kystturismen 
er helt afhængig af kysten, vandet og adgangen hertil og en forståelse for at 
faciliteterne og brugen af kystlandskabet er lige så nødvendige for 
kystturismen, som havne er for fiskerierhvervet, og som det åbne land er 
for landbruget.

Der er her sat fokus på strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen, som 
reguleres via naturbeskyttelsesloven samt kystnærhedszonen, som reguleres 
via planloven.

Løsning 26: Flere små faciliteter der understøtter natur- og 
friluftslivet ved standen
Det forslås, at der laves en ændring af Naturbeskyttelsesloven med henblik 
på at sikre flere fysiske faciliteter, der understøtter at aktivt natur- og 
fritidsliv langs de åbne kyster.

Ændringen skal gælde projekter og anlæg, der ikke medfører markante 
ændringer i anvendelsen af områderne, men som skaber en kvalitet i den 
eksisterende anvendelse.

Konkret indebærer forslaget, at de muligheder der i dag er indskrevet i vej-
ledningsteksten, fremover fremgår af lovteksten med henblik på at under-
støtte en mere lempelig praksis på området. 

Anlæg og tiltag, som ikke bør muliggøres som følge af ændringsforslaget, 
bør fx være etablering eller udvidelser af større ferie/fritidsanlæg, 
campingpladser, etablering af andre overnatningsmuligheder der væsentligt 
ændre områdets karakter og anvendelse. 

Det skal ved de åbne kyststrækninger heller ikke være muligt at tillade 
projekter, der støtter en mere grundlæggende forandring hen imod 
strandpromenader med restauranter, underholdning, osv.
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Løsning 27: Fornyet ret til at få revideret de nuværende bynære 
strandbeskyttelseslinjer eller en indføjelse af kystturisme som 
ligeværdigt formål ved havne og bynære strande
Byernes strandområder og/eller havnearealer skal have mulighed for at 
udvikle sig til vigtige støttepunkter for sommerhusturister, ressortgæster 
mv. når disse ønsker at komme ind til en kystby med muligheder for 
bespisning, underholdning i form fx minigolf, beachvolley, musik mv. 

Én løsning er, at kommunerne i en periode får mulighed for at indbringe de 
nuværende bynære strandbeskyttelseslinjer til ophævelse. 

Dette kunne fx. ske gennem et lokalt kystturismeråd nedsat til lejligheden 
med repræsentanter fra lokale interesser, både natur og erhvervsmæssige, 
samt kommunen. På denne måde sikres en lokal forankring og en lokal 
baseret afvejning af hensyn.

Modellen kan evt. kombineres med muligheden for, at strandbeskyttelsen til 
gengæld udvides i områder udenfor bymæssig bebyggelse, således at der 
andre steder kunne etableres strandbeskyttelse på områder på 500-600 fra 
kysten, eksempelvis, hvor der er særlige landskabelige værdier. 

De bynære strande, hvor beskyttelsen løftes af, skal efterfølgende indgå i 
kommunernes almindelige planlægning, herunder mulighed for at 
dispensere for midlertidig anvendelse, jf. ændringsforslag ifbm. temaet om 
fleksibel planlægning.

En anden løsning er, at den nuværende strandbeskyttelse bevares, men at 
naturbeskyttelsesloven ændres, således at anlæg der understøtter 
turismeformål sidestilles på lige fod med kystbeskyttelse, havnedrift mv.

Løsning 28: En mere lempelig praksis når det gælder udvidelse af 
eksisterende virksomheder i strandbeskyttelseszonen
Det forslås, at der igangsættes en drøftelse af, hvordan og i hvilket omfang 
udvikling og opgradering af eksisterende turismeanlæg skal bidrage til 
realiseringen af Regeringens ”Vækstplan for Turisme”. 

Naturbeskyttelsesloven og den statslige administrationspraksis bør justeres, 
så den aktivt understøtte videre udvikling og modernisering i de 
eksisterende turismeanlæg, der hvor andre forudsætninger herfor er på 
plads. 

Løsning 29: Revision af planlovens bestemmelse vedr. særlig kystnær 
begrundelse
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Begrænsningerne i kystnærhedszonen har konsekvenser for nogle byers 
muligheder for at enten at sanere, omdanne eller udvikle sig. Det gælder 
særligt de byer, der ligger indenfor zonen, men et stykke væk fra kysten. 

Dette skyldtes, at langtfra alle aktiviteter og anlæg, der er behov for i 
udviklingen af byerne, kan siges at have ”en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse” for kystnær lokalisering.

En mulighed er, at der findes en model/gives mulighed for, at kommuner i 
højere grad kan sondrer mellem forskellene i kystlandskaberne og deres 
bevaringsværdi, således at de særligt værdifulde kystlandskaber udsættes for 
særlig beskyttelse, mens mindre værdifulde kystlandskaber reguleres mindre 
restriktivt. 

En anden mulighed er, at byerne indenfor kystnærhedszonen, men uden 
umiddelbar tilknytning til kysten, får nogle udvidede muligheder for at 
udvikle og omdanne sig, uden krav om særlig begrundelse for kystnær 
placering. Til eksempel gennem indførelsen af en mindre restriktiv zone i fx 
1 km afstand fra disse byer.
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Bi lag  1   

Danmark er i forandring – øget vækst og ba-
lance 

KL temasatte den stigende urbanisering på KL’s Topmøde i marts 2014 

med analyserapporten ”Danmark i forandring”. Analyserapporten viste to 

hovedkonklusioner. For det første, at Danmark igennem de senere år har 

oplevet en stigende urbanisering. For det andet at Danmark har en generel 

produktivitets- og vækstudfordring.  

 

Såvel urbaniseringen som den svage vækst udfordrer Danmark. Urbanise-

ringen udfordrer bæredygtigheden i de lokalsamfund, der oplever befolk-

ningstilbagegang. Økonomisk såvel som kulturelt. Og den svage vækst sæt-

ter den danske velfærd og velstand i al almindelighed under pres.  

 

Urbaniseringen er et globalt fænomen. Forklaringen er både erhvervsstruk-

turel og kulturel. Serviceerhvervene fylder stadig mere i økonomien og virk-

somhederne indenfor disse erhverv placerer sig og vokser især i de større 

byer.  

 

Samtidig synes en større del af befolkningen at foretrække livet i byen og 

uddannelser, der retter sig mod serviceerhvervene. Denne udvikling har ført 

til det paradoks, at områder med befolkningstilbagegang samtidig oplever 

mangel på arbejdskraft. Denne kulturelle udvikling manifesterer sig også i 

den offentlige debats retorik omkring ”udkantsdanmark”. 

 

Økonomien i de store byer vokser hurtigere end i resten af landet. Men 

produktivitetsudviklingen og væksten er svag i en international sammen-

hæng. Derfor er væksten i landet som helhed også svag. 

 

Som en del af forklaringen på Danmarks generelle vækstproblem har Dan-

marks Vækstråd peget på, at dansk erhvervsliv er karakteriseret ved uti l-
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strækkelig innovation, dynamik og fornyelse. Produktivitetskommissionen 

peger også på manglende dynamik og påpeger, at særligt serviceerhverv, 

som ikke er udsat for international konkurrence, har en lav produktivitet.  

 

Samtidig peger forskere på, at Københavns relativt højere vækst i national 

sammenhæng skal tilskrives, at det er blevet ”trendy” at bo i storbyen snare-

re end, at København er en vækstdynamo, der skaber mange nye højpro-

duktive arbejdspladser.   

 

KL’s projekt ”Danmark i forandring” går ud på at komme med forslag, der 

adresserer denne dobbelte udfordring. Alle kommuner kan ikke blive 

vækstcentre. Man kan heller ikke få vandet til at løbe baglæns. Men alle eg-

ne af landet skal have mulighed for at få det bedste ud af det potentiale, de 

nu engang har. Det er projektets mål og det som projektets forslag skal rette 

sig imod. 

 

Samtidig skal projektet tage udgangspunkt i Danmarks styrker. Verdens-

banken har rangeret Danmark som det fjerde bedste land i verden at etable-

re og drive virksomhed i. Danmark er således et velreguleret land med et 

smidigt og velfungerende arbejdsmarked og en højtuddannet arbejdskraft. 

Danmark har også en komparativ fordel i kraft af en højere befolkningstæt-

hed end fx de andre nordiske lande, hvilket gør det lettere at binde landet 

sammen rent infrastrukturelt. Konsekvensen for pendlingsmønstrene er 

tydelige, idet Danmark har betydeligt større regionale arbejdskraftlande, 

hvilket alt andet lige bør give et mere dynamisk arbejdsmarked, idet folk 

lettere kan skifte job uden at skifte bopæl. 

 

De i nordisk sammenhæng forholdsvis store arbejdskraftsoplande er en 

fordel, men betyder også større gensidig afhængighed kommunerne imellem 

og øger dermed behovet for koordination og fælles strategier med fokus på 

de forskellige roller, som kommunerne har. Koordinationsbehovet kan være 

særligt udtalt indenfor nogle bestemte brancher som fx turismeerhvervet. 

Dette erhverv er præget af mange små leverandører, hvor turistens oplevel-

se af det samlede produkt er meget afhængig af, hvordan de forskellige ele-

menter spiller sammen. 

 

Projektet vil på den baggrund sætte fokus på følgende fem problemstillin-

ger: 

 

 Hvordan kan man skabe nogle rammer, hvor der er større fokus på 

værditilvækst og udnyttelse af vækstpotentialer i alle egne af 

landet? Her er der mange strenge at spille på både indenfor fx ud-

dannelsessystemet, beskæftigelsessystemet og erhvervsfremmesy-

stemet. 
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 Hvordan kan vi udnytte landets naturlige forudsætninger for geo-

grafisk sammenhæng endnu bedre til at styrke vækst og balance? 

Her er det især infrastrukturen og planlægning, der er de væsentlige 

redskaber. 

 Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for understøttelse af 

funktionelle sammenhænge, hvor myndigheder, virksomheder og 

andre aktører med betydning for vækst samarbejder og ”aftaler en 

arbejdsdeling” om at udnytte synergier? Her er det stort set hele pa-

letten af politikker, der er i spil. 

 Hvordan skaber vi bedre rammer for, at kommunerne kan tilpasse 

sig til forandringerne, som uundgåeligt følger af globaliseringen og 

urbaniseringen? Her kan der fx være tale om frihedsgrader i tilrette-

læggelsen af den offentlige service, frihedsgrader indenfor planom-

rådet og strategier for, hvordan man mest hensigtsmæssigt sanerer 

eller omdanner fx landsbymiljøer i stærk tilbagegang. 

 

Nogle af rammerne er udstukket af Folketinget, regeringen og centraladmi-

nistrationen. Andre rammer kan kommunerne selv påvirke. KL’s forslag vil 

derfor både sætte fokus på, hvilke benspænd der fra centralt hold begrænser 

vækst og udvikling, samt hvad kommunerne selv kan gøre for at løfte sig 

selv og hinanden. 

 

KL’s bestyrelse har valgt følgende temaer, som arbejdet tager udgangspunkt 

i bl.a. konkrete analyser og eksempler på barrierer: 

• By, bolig og planlovgivning. 

• Uddannelsespolitik. 

• Digitalisering 

• Infrastruktur 

• Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. 

• Økonomi- og service 

• Kultur og turisme 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at områderne ikke er lige langt frem-

me ift. at kunne formulere forslag, og for nogle er der i årets økonomiaftale 

med regeringen taget hul på nogle af problematikkerne. Fx er det aftalt at se 

nærmere på mobil- og bredbåndsdækningen samt planloven, som i dag op-

leves som en barriere for vækst i yderkommunerne, jf. KL’s ”Tåbeligheds-

katalog”. Ligeledes er det vigtigt, at holde sige for øje, at der er nogle natu r-

lige snitflader mellem emnerne, så derfor skal de ses i sammenhæng. 



9.1 DK i forandring – fase 2 – politiske initiativer



























9.1 DK i forandring – fase 2 – politiske initiativer















































11.1 Status på planlovsudvalget



NOTAT  

  
   
  
 

Natur & plan
J.nr. 
Ref. sumik
Den 15. januar 2015

     
Planlovsudvalget 

Regeringen og Kl har i forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi 2015 
besluttet at igangsætte et udvalgsarbejde om rammerne for kommunernes fysiske 
planlægning med udgangspunkt i KL’s eksempelkatalog ”Barrierer for vækst i den 
fysiske planlægning”.

Der er nedsat et udvalg med deltagelse af KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
Finansministeriet og Miljøministeriet (formand). 

Udvalget blev nedsat i oktober 2014 og skal aflevere en afrapportering senest 1. 
marts. Udvalgets drøftelser fokuser på 8 overordnede temaer, som gennemgås 
nedenfor. Ikke alle emner er drøftet på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke 
taget stilling til løsningsforslag og eventuelle uenighedspunkter under alle 8 
temaer. 

Tema 1 Støj i områder med blandet bolig og erhverv 
Emnet har været drøftet i udvalget, men det vurderes, at der er behov for 
yderligere drøftelser, før der tages stilling til løsningsmuligheder. 

Tema 2: Detailhandel – internetbutikker og særligt pladskrævende varer og 
Der er i øjeblikket drøftelse af et konkret løsningsforslag vedrørende 
internetbutikker. 

Der er ikke fundet løsninger på udfordringerne ift. særligt pladskrævende varer, 
metode til bymidteafgrænsning samt lovgivningens bestemmelser om bystørrelser 
m.v., og der er ikke planlagt yderligere drøftelser heraf.   

Tema 3: Redegørelseskrav, herunder områder med særlige drikkevandsinteresser  
Udvalget har drøftet redegørelseskrav og statslig indsigelsesret, og der er enighed 
om, at der er behov for at styrket og tidligere dialog mellem kommunerne og 
Naturstyrelsen. 

Der er endnu ikke aftalt konkrete initiativer, der kan understøtte en styrket dialog. 
Miljøministeriet udarbejder forslag til styrket dialog, som forelægges udvalget.  

Udvalget har endnu ikke drøftet områder med særlige drikkevandsinteresser. 
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Tema 4 Planlægning for almene boliger 
Emnet drøftes ikke i udvalget, da ministeren for by, bolig og landdistrikter den 10. 
december 2014 fremsatte lovforslag om blandt andet ændring af planloven, så der 
gives mulighed for planlægning for alsidig boligsammensætning. 

Tema 5 Fleksibel planlægning
Det forventes, at der kan opnås enighed om løsningsmodeller, herunder bl.a. at 
høringsperioden i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner halveres fra 4 til 8 
uger, og at kommunerne får mulighed for at udarbejde lokalplantillæg ved mindre 
ændringer i lokalplaner. 

Tema 6 Kystnærhedszonen
Emnet er endnu ikke drøftet i udvalget. 

Tema 7 Strandbeskyttelse 
Emnet er endnu ikke drøftet i udvalget. 

Tema 8 Byudvikling og erhverv i landzone
Emnet har været drøftet i udvalget, og det er besluttet, at der er behov for 
yderligere drøftelser, før der kan tages stilling til løsningsmuligheder. 



12.2 Status og høringssvar på ny anmeldeordning for 
miljøgodkendelser
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KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af 
lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning 
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om 
anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder 
samtidighed mv.) MST-1200-00059
KL har modtaget udkast til lovforslag, som har til hovedformål at 
bemyndige miljøministeren til at fastsætte regler om sagsbehandlingen af de 
mindre miljøkomplicerede virksomheder. 

Baggrunden for lovforslaget er dele af regeringens indgåede vækstaftaler, 
som har til hensigt, at lette virksomhedernes administrative byrder ved 
ansøgning om miljøgodkendelser, samt reducere myndighedernes 
sagsbehandlingstid for samme.

KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at fremme god 
erhvervsservice i kommunerne. Det er dog kommunernes erfaring, at god 
erhvervsservice er andet og mere end hurtighed og standardisering.

En stor del af de danske kommuner arbejder allerede målrettet med at gøre 
sagsbehandlingen lettere og mere gennemskuelig for virksomhederne, for 
eksempel gennem vejledning og dialog, forventningsafstemning om tidsplan 
og proces, etablering af ”én-indgang” og opstilling af lokale servicemål. 

Vi er således meget enige i målet og ser også et væsentligt potentiale i at 
forbedre ansøgningsprocessen for virksomhederne igennem forenklinger i 
lovgivningen og ved at stille digitale løsninger til rådighed. 

Vi ser dog samtidig en række elementer i det fremsatte forslag, som bør 
gives yderligere opmærksomhed, samt elementer, som vi ønsker ændret, 
inden modellen implementeres.
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KL’s synspunkter er her sammenfattet i nedenstående emner for at give 
overblik. I den efterfølgende tekst er nogle af emnerne uddybet. Herudover 
indeholder høringssvaret en række mere specifikke bemærkninger og 
spørgsmål, som er vedlagt i bilag.

Sammenfattende bemærkninger

Bemyndigelse
Lovforslaget er en bemyndigelseslov. Overordnet finder KL det 
hensigtsmæssigt at give ministeren bemyndigelse til udstedelse af nye regler 
indenfor de beskrevne rammer og under forudsætning af, at dette kan ske 
uden at miljøbeskyttelsesniveauet forringes.

Den fremtidige anmeldeordning, modellen overordnet
For KL er det centralt, at modellen defineres som bestående af fire, hver 
for sig, væsentlige og betydende elementer: Forhåndsdialog, Digital 
anmeldelse, Sagsbehandling og Opstartstilsyn. 

o KL mener, at forhåndsdialogen er helt central og en forudsætning 
for opnåelse af de ønskede mål og at dette ikke er givet tilstrækkelig 
vægt eller behørigt medregnet i forslaget.

o Virksomhederne får nu en langt større opgave med at levere solide 
miljøfaglige data til brug for kommunernes sagsbehandling. Det ses 
ikke af lovforslaget, hvilke konkrete tiltag der skal understøtte 
virksomhederne i denne opgave.

o KL mener, at den digitale anmeldeordning har et væsentligt 
potentiale, men at det forudsætter stor vilje og mange ressourcer – 
også i staten – til udvikling og test. Det er essentielt, at kommuner 
og virksomheder inddrages i udviklingen og testen af systemet for at 
sikre den nødvendige effekt i praksis. 
Besparelsespotentialet i forhold til både tid og ressourcer 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 effektiviseringsgevinsten fra dag ét. 

o Kommunernes sagsbehandling vil fortsat være vurdering og 
kvalitetssikring af virksomhedernes enkelte oplysninger. Det ses ikke 
sandsynliggjort i det fremsatte lovforslag, hvilke opgaver 
kommunerne fremover ikke skal løse. Der vil tilsvarende fortsat 
være behov for dialog og indhentning af supplerende oplysninger i 
sagsbehandlingsforløbet.

o KL mener, at opstartstilsyn bør være obligatorisk for 
virksomhederne, uanset om der er tale om nyetableringer eller 
ændringer, da kommunerne har erfaring for, at det endelige byggeri 
eller produktionsændring ofte varierer i højere eller mindre grad fra 
det ansøgte.
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Samtidighed
Samtidighed er principielt en god ide og er også allerede implementeret i 
sagsbehandlingen i kommunerne for mange sager, både hvad angår 
samtidighed mellem miljøgodkendelser og VVM-screening og mellem 
miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. Samtidighed er dog ikke noget, 
der i sig selv, giver en besparelse i de kommunale processer. 

Branchebekendtgørelser
Branchebekendtgørelser er tænkt som et redskab til at reducere 
sagsbehandling og skabe hurtigere myndighedsafgørelse. Erfaringen i 
kommunerne viser dog, at den tid der spares i sagsbehandlingsprocessen 
ofte opvejes af øget tid til vejledning og opfølgning. KL gør desuden 
opmærksom på, at der er behov for at se nærmere på om og hvordan, der 
skal etableres en branchebekendtgørelse for maskinværksteder som 
foreslået, da der er flere komplicerede forhold der skal tages stilling til, 
herunder især, at en række maskinværksteder har godkendelsespligtige 
biaktiviteter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I bemærkningerne til lovforslaget er det anslået, at der vil kunne opnås en 
besparelse i kommunernes sagsbehandling på 2,1 mio. kr. årligt fra 2016. 
Det fremstår uklart, hvad der er baggrunden for de vurderede 
besparelsespotentialer og KL kan ikke genkende fremstillingen af de 
angivelige økonomiske effekter af tiltagene. KL stiller således 
spørgsmålstegn ved de foreliggende konsekvensberegninger med hensyn til 
de økonomiske følgevirkninger. 
Det er samtidig KL’s holdning, at den foreslåede model i bedste fald vil 
være ressourceneutral for kommunerne, da de forventede besparelser i 
sagsbehandlingsfasen skal kompensere for øget ressourceforbrug til såvel 
forhåndsdialog, opstartstilsyn, samt generel vejledning af virksomheder med 
begrænsede miljøfaglige kompetencer. Dette indgår ikke på nuværende 
tidspunkt i redegørelsen for de økonomiske konsekvenser. 
Det må endvidere pointeres, at det er at undervurdere det nødvendige 
ressourcetræk og modning af IT-systemet og tilpasningen af 
arbejdsprocesser, at forvente at besparelsespotentialet kan hentes allerede 
fra år 1. Al erfaring med udrulning af store og komplekse systemer (fx 
husdyr.dk) viser, at dette ikke er tilfældet. Ofte vil der de første år være tale 
om nettoudgifter frem for nettobesparelser. 

I forhold til det parallelle forhandlingsforløb om servicemål for 
sagsbehandlingstider indgår dette naturligvis ikke eksplicit i nærværende 
lovforslag. Det indgår dog i bemyndigelsen til ministeren, at kunne fastsætte 
nærmere regler om sagsbehandlingstider og det indgår, at VVM-
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screeningens tidsgrænse på 90 dage tages som udgangspunkt fra statens 
side. KL vil i denne anledning gøre opmærksom på, at vi forudsætter, 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. Herudover gør vi opmærksom på, at faste 
sagsbehandlingstider ikke giver mulighed for at prioritere mellem de 
godkendelser, som haster for virksomhederne og de godkendelser, som ikke 
haster. Det er kommunernes erfaring, at det, der er afgørende for 
virksomhederne er ”godkendelser til tiden”, altså at aftalt tidsplan mellem 
kommune og virksomhed overholdes. 

Uddybende bemærkninger

Ad) Den fremtidige anmeldeordning

Forhåndsdialogen:
Formålet med ordningen er at gøre det lettere at drive virksomhed. Det er 
vores erfaring, at en nødvendig forudsætning herfor er, at virksomhederne 
får bistand til at udfylde anmeldelsen, fx via myndigheden 
(forhåndsdialogen) eller ved at anvende en betalt konsulent. Dette skyldes, 
at anmeldelsen ikke blot forudsætter viden om produktionen, men også 
viden om samspillet mellem forskellige lovgivninger, standardvilkårene og 
de lokale forhold.

KL ser det derfor som helt centralt for at nå målet med ordningen, at 
forhåndsdialogen markeres tydeligt, som en nødvendig forudsætning for at 
sikre bedst mulige ansøgninger og smidig sagsbehandlingsproces. Dette bør 
afspejles i de økonomiske konsekvensberegninger.

Det er beskrevet i lovbemærkningerne (side 7), at ”Det er således hensigten 
at opnå den ønskede reduktion i sagsbehandlingstiden…..ved at iværksætte 
tiltag, som skal styrke myndighedernes vejledning af virksomhederne med 
henblik på at sikre, at oplysningerne i virksomhedernes ansøgninger er 
tilstrækkelige i omfang og kvalitet”. Dette detaljeres på side 11 under 
overskriften ”Styrket dialog og tilsynsindsats”. Her opridses først den pligt, 
myndighederne har i dag ifølge Forvaltningslovens regler, om at yde 
vejledning til en virksomhed, hvis virksomheden henvender sig til 
myndigheden med spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde. Herefter 
angives det, at Miljøstyrelsen ønsker at denne vejledningsindsats styrkes 
”inden for rammerne af gældende ret” og det oplistes, hvad 
forventningerne til myndighederne vil være:

- Målrettet vejledning om lovgivningen og relevante vejledninger
- Vejledning om, hvordan virksomheden skal bruge Byg & Miljø
- Hvad virksomheden skal være opmærksom på, når den anmelder sig, 

så der kan opnås en så fyldestgørende ansøgning som muligt
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- At drøfte fremtidige udviklingsmuligheder og begrænsninger   

Der er to grundlæggende svagheder ved ovenstående.

Den første er, at der kun sikres forhåndsdialog/vejledning med den 
ansøgende virksomhed, hvis denne ønsker det. Erfaringer fra fx Fredericias 
tilfredshedsundersøgelser viser, at de virksomheder, der ikke har været i 
dialog med kommunen forud for ansøgningen, også er dem, der er mindst 
tilfredse med det samlede sagsforløb. Merværdien skabes dermed i den 
indledende dialog med virksomhederne. Det bør således overvejes, hvordan 
det i højere grad fremmes, at virksomheder og myndigheder tager en 
forhåndsdialog forud for en ansøgning.

Den anden er, at der ikke i lovbemærkningerne er sammenhæng mellem det 
øgede krav til kommunernes styrkede vejlednings- og tilsynsindsats og den 
økonomiske konsekvensberegning. Det er KL’s udgangspunkt, at den nye 
anmeldeordning ikke betyder en ressourcemæssig besparelse i kommunerne, 
men i bedste fald en ressourceneutral ændring, hvor indsatsen flyttes 
mellem de forskellige faser, konkret fra sagsbehandling til opstartstilsyn og 
forhåndsdialog.

Herudover beskrives det i lovbemærkningerne at der skal iværksættes tiltag, 
som kan styrke miljøkompetencerne hos myndighederne. Formålet 
beskrives blandt andet at skulle være til gavn for forhåndsdialogen.
Der lægges ikke tilsvarende op til en styrkelse af kompetencerne hos 
virksomhederne – til gengæld lægges der op til, at det bliver kommunernes 
ansvar at hjælpe virksomhederne igennem ansøgningsprocessen. Igen 
savnes der sammenhæng mellem disse høje forventninger til kommunerne 
og de økonomiske konsekvenser. Tilsvarende stiller det spørgsmålstegn ved, 
hvordan virksomhederne tænkes understøttet, især de små og mellemstore 
virksomheder.

Digital anmeldelse:
KL er glade for, at der er indgået aftale om, at den digitale anmeldeordning 
får Byg & Miljø som platform, da denne dermed bliver omdrejningspunkt 
for både miljøansøgninger og byggeansøgninger. Der er med 
byggesagsløsningen således implementeret en brugerflade, som kan 
anvendes som grundlag for den nye udvikling. Herudover anerkender vi 
Miljøstyrelsens store arbejde med at udvikle en vilkårsdatabase, som 
omdrejningspunkt for at gøre anmeldeordningen enklere og mere målrettet.

KL arbejder aktivt for at fremme digitalisering i kommunerne og ser 
dermed også et væsentligt potentiale i den digitale anmeldeordning. Vi er 
dermed også enige i, at der kan opnås en forenkling og besparelse for 
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virksomhederne, såfremt systemet viser sig, at kunne leve op til 
forventningerne.
For kommunernes sagsbehandlingstid vurderer vi, at det er muligt også her 
at opnå besparelser på selve sagsbehandlingsfasen - under forudsætning af 
et velfungerende ansøgningssystem – men som tidligere nævnt, vurderer vi, 
at besparelsen i sagsbehandlingsfasen flyttes til øget ressourceforbrug i 
øvrige faser. På det nuværende grundlag, hvor anmeldesystemet og 
vilkårsdatabasen langt fra er færdigudviklet, er det umuligt at vurdere 
eventuelle potentialer nærmere og dermed også de forventede økonomiske 
og administrative konsekvenser.
Erfaringerne fra tidligere digitaliseringsprocesser viser, at det tager tid at 
udvikle et optimalt system og at en væsentlig parameter for succes er 
inddragelse af slutbrugerne i både udvikling, test og efterfølgende 
evaluering.
Herudover vil der også være behov for at understøtte brugerne, når 
systemet tages i brug, med vejledning og eventuel træning/uddannelse.  

Der er sat en meget stram tidsplan for implementeringen af den nye 
anmeldeordning og dermed også for udviklingen af det tilknyttede IT-
system. Der er dermed stor risiko for, at der ikke er sat tilstrækkelig tid af til 
modning og implementering af systemet, herunder ændret tilrettelæggelse af 
arbejdsgange, integration af IT-systemer, samt understøttende aktiviteter 
som fx uddannelse og vejledningstiltag. Dette er et afgørende 
opmærksomhedspunkt for at opnå en succesfuld implementering.

Det lovområde, der nu laves digital anmeldeordning for er ganske 
komplekst og det forudses, at der vil være en række særtilfælde og 
virksomhedssager, som ikke på simpel vis nødvendigvis kan indpasses i 
systemet. Der vil derfor være behov for nærmere analyser og 
brugerinvolvering i forhold til afgrænsningerne i systemet. 

KL er dermed meget optaget af, at der sker en solid inddragelse af både 
kommunale sagsbehandlere og forskellige typer af virksomheder i 
udviklingen af systemet og ser frem til at blive involveret nærmere i 
dialogen om udviklingen af anmeldeordningen. Dialogen bør udmunde i en 
aftale om fastlæggelse af delmål og konkrete initiativer, der kan understøtte 
en succesfuld implementering.

Opstartstilsyn:
Det foreslåede krav om opstartstilsyn betyder et styrket miljøtilsyn i forhold 
til tilsynsbekendtgørelsens eksisterende regler om fastlagte tilsynsfrekvenser 
for eksisterende virksomheder. Da det dermed er et nyt krav, skal 
tidsforbrug og omkostninger til opgaven naturligvis indgå i beregningen af 
forslagets økonomiske konsekvenser.
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Opstartstilsyn bør, udover nyetableringer, også omfatte 
ændringer/udvidelser, da det kan være lige så vigtigt i disse situationer dels 
at føre kontrol med om vilkårene er opfyldt, dels at leve op til hensigten 
om, at myndigheden skal ”tilskynde virksomheden til kontinuerligt at have 
fokus på arbejdet med at forebygge virksomhedens miljøpåvirkninger” (side 
12).

Ad) Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i høringssvaret redegjort for, at der udestår en væsentlig afklaring af 
de nærmere økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget, 
hvor der mangler klarhed over baggrunden for de opgjorte potentialer. 
Herudover er det anført i høringssvaret, at vi ser en række elementer i den 
nye anmeldeordning, som ikke er behørigt medtaget i de nuværende 
beregninger.

KL’s hovedbetragtning er, at de økonomiske beregninger undervurderer det 
nødvendige ressourcetræk og modningsproces, som erfaring fra lignende 
processer viser følger med så komplicerede og gennemgribende ændringer. 

Med venlig hilsen

Susanne Lykke Jakobsen
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Bilag til KL’s høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om 
ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

Specifikke bemærkninger

Lovforslagets §1, punkt 3: 
 §35, stk. 3 bør ligeledes omfatte anmeldelse af igangsætning af 

branchevirksomheder.

Opstartstilsyn:
 Det fremgår af side 11, at opstartstilsynet ikke skal omfatte meddelte 

spildevandstilladelser. Dette er ikke nærmere begrundet og virker 
usammenhængende med, at der nu skabes samtidighed i tilladelserne.

 Ifølge materialet skal opstartstilsyn være gennemført senest 3 måneder 
efter virksomheden har meddelt myndigheden, at den tager 
godkendelsen i brug eller har etableret sig. Erfaringen fra andre 
områder, fx færdigmeldinger af kloakopgaver, viser, at dette ikke altid 
sker. Der må dermed forventes en del opfølgning fra myndighedens 
side.

Samtidighed:
 Det bør kunne aftales med virksomheden, at de 90 dages 

sagsbehandlingstid kan afviges. Modellen bør kunne imødekomme 
ansøgers eventuelle behov for tidsmæssig opdeling af de forskellige 
ansøgninger.
Ved nyetableringer er virksomheden sjældent afklaret på detaljerne i 
starten. Her kan det give det god mening, at lave VVM-screeningen 
først og miljøgodkendelsen efterfølgende.
Virksomheder, der ønsker at placere sig i et kloakeret område, ansøger 
ofte først om miljøgodkendelse for at komme i gang med etableringen 
og udarbejder derefter på et senere tidspunkt ansøgning om tilladelse til 
tilslutning til et spildevandsforsyningsselskab efter MBL §28, stk. 3.

 Kravet om samtidighed, koblet til servicemål for sagsbehandlingstid, vil 
stille store krav til kommunernes ressourcemæssige beredskab i forhold 
til at have medarbejdere klar til hurtigt at gå ind og sagsbehandle 
godkendelses- og brancheanmeldelser, når disse kommer ind. 

Branchebekendtgørelser:
 Maskinværksteder er meget forskellige i deres aktiviteter og mange har 

godkendelsespligtige biaktiviteter. Det er uklart, hvordan den nye 
branchebekendtgørelse og det digitale anmeldesystem skal håndtere 
dette. Tilsvarende er det uklart, hvordan dette forventes at skulle 
afspejles i sagsbehandlingstiden.
Et eksempel på ovenstående er at maskinværksteder (listepunkt A205) 
ofte er indrettet med en eller flere afdelinger, der foretager 
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overfladebehandling, og som er selvstændigt godkendelsespligtige som 
biaktivitet omfattet af listepunkt A203, der er omfattet af standardvilkår. 
Inden indførelse af den foreslåede anmeldelsesordning skal der klarhed 
over, hvordan virksomheder omfattet af flere listepunkter skal 
behandles. Tilsvarende finders der på maskinværksteder også 
overfladebehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige.

 Der er ikke i materialet foreslået en frist for kommunens indsigelse 
overfor en branchebekendtgørelsesvirksomhed. I forhold til kravet om 
samtidighed, skal fristen rumme rimelig tid til udarbejdelse af 
tilslutningstilladelse, for at kravet om samtidighed er realistisk.

 Det bør eventuelt overvejes, om branchebekendtgørelse for 
maskinværksteder skal og kan omfatte bredere end listepunkt A205.

 Korn- og foderstofvirksomheder med oplag af handelsgødning kan være 
selvstændigt godkendelsespligtige efter listepunkt J201 som biaktivitet.

 Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser ofte påklagede afgørelser om 
VVM-screeninger og miljøgodkendelser af biogasanlæg til VVM-
behandling. Det undrer derfor, at denne branche er udvalgt til forenklet 
godkendelsessystem/branchebekendtgørelse, når der ofte er VVM-pligt 
og det er denne del af sagsbehandlingen, som tager længst tid.
Biogasanlæg figurerer desuden på ”måske-listen” i forhold til 
virksomheder, der kan være problematiske i OSD-områder.

 Det er uklart, hvordan støj skal reguleres på 
branchebekendtgørelsesvirksomhederne, hvor en del af disse 
virksomheder vil ligge bolignært (primært maskinværksteder). Det 
vurderes vanskeligt at forsøge at fastsætte generelle regler herfor.

 Tilsvarende er det uklart, hvordan trafikale forhold tænkes reguleret.

Revurderinger:
 Ansøgninger om tillæg udløser revurdering for at få standardvilkår 

implementeret. Erfaringer med revurderinger er, at virksomhederne er 
tilbageholdende med oplysninger og det er derfor en mere træg proces. 
Derfor bør de 90 dage ikke tælle, når der er tale om revurderinger.

Sagsbehandlingstider:
 Revurderinger bør holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid, da 

det er kommunernes erfaring, at det ofte er en mere træg proces at 
indhente de nødvendige oplysninger, når der er tale om revurderinger – 
som er myndighedens behov, ikke virksomhedens.

 Behandling af risikovirksomheder på bilag 2 bør holdes udenfor 
servicemål om sagsbehandlingstid, da disse er omfattet af koordinering 
med blandt andet politi og arbejdstilsyn.

 Det er væsentligt, at krav om servicemål for sagsbehandlingstid ikke 
afføder ressourcekrævende detailregistrering af den kommunale indsats, 
men så vidt muligt kan gennemføres automatisk.
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 Det forudsættes, at udarbejdelse af såvel VVM-redegørelse og 
Habitatkonsekvensvurdering holdes udenfor servicemål om 
sagsbehandlingstid.

 På side 19 er det anført, at pligten til samtidig sagsbehandling også 
forventes at omfatte tilfælde, hvor miljømyndigheden ikke er den 
samme for alle de omfattede afgørelser. Det forudsættes, at disse 
tilfælde holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid.



15.1 Lovforslag om fremme af digitalisering og turisme 



Den 19. december 2014 
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Side 1/33 

 

Høringssvar til forslag om ændring af lov om lov om 

graveadgang m.m. 

 

Hermed KLs svar på høring om: Lov om ændring af lov om graveadgang 

og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske 

kommunikationsnet og –tjenester og konkurrenceloven 

 

Adgang til oplysninger om netoperatørens eksisterende passive fysiske infrastruktur 

Med lovforslaget foreslås, at netoperatatører skal imødekomme rimelige 

anmodninger om adgang til oplysninger om netoperatørens eksistende 

passive fysiske infrastruktur (fx tomrør). Den passive infrastruktur kan 

bringes i anvendelse af nye aktører, der er i gang med at forbedre it-

infrastrukturen.  KL er positiv overfor, at det på den måde sikres, at 

eksisterende it-infrastruktur der ikke udnyttes optimalt kan nyttiggøres.  KL 

er imidlertid af den opfattelse, at dette skridt ikke er tilstrækkeligt. Der er 

brug for, at lovforslaget stiller krav om, at netoperatører skal indberette til 

et statsligt register, hvor den eksisterende passive fysiske infrastruktur 

ligger, samt fastlægger nærmere om, hvor et sådan register skal etableres i 

staten. 

KL har ved tidligere lejlighed prøvet at skabe sig klarhed over, hvor i landet, 

der er tomrør der kan udnyttes til at forbedre it-infrastrukturen. Vi har 

imidlertid erkendt, at datastruktur og lagring af disse vigtige informationer 

er så spredt og mangfoldig i standarder og indhold, at der er brug for en 

fælles statslig rammesætning dom forudsætning for at oplysningerne kan 

nyttiggøres. 

Det bør være sådan, at nye aktører, der er i gang med at forbedre it-

infrastrukturen i et lokalområde har et – og kun et sted – at gå hen og hente 

oplysninger om, hvor der er passiv infrastruktur, der kan bringes i spil.  Det 

er en fornuftig måde at få skabt mere samfundsværdi. Det fremgår af 

lovforslaget, at det pålægger visse administrative byrder for erhvervslivet 

når der skal besvares skriftlige anmodninger og udleveres oplysninger om 

eksisterende passiv fysisk infrastruktur. Problemet med denne model er, at 
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den administrative byrde for erhvervslivet vil være der ved enhver 

forespørgsel, hvorimod erhvervslivet med et fælles statsligt register kan 

nøjes med at indberette en gang initialt – og derefter kun ved ændringer. 

 

Sagsbehandlingstid ved tvister 

KL´s sekretariat foreslår, at det af lovbemærkningerne fremgår, at 

sagsbehandlingstiden for Erhvervsstyrelsens afgørelser af tvister tilstræbes 

at ske indenfor en fastsat frist, fx 20 dage, så den nødvendige smidighed der 

er brug for i forbindelse med kommunernes arbejde med udbud mv. 

tilgodeses. Sager om tvister kan i øvrigt reduceres, ved etablering af et 

statsligt register over passiv infrastruktur, som alle har pligt til at 

indrapportere i og alle har adgang til at se i. 

 

Wi-fi i byrum 

Det er positivt, at der med lovforslaget lægges op til, at kommunerne kan 

etablere wifi ved turistdestinationer mv.   

Fastsættelse af maksimalgrænsen på 1 times adgang/døgn findes ikke at 

være fastlagt ud fra objektive kriterier. Det foreslås, at lovforslaget tilpasses, 

så der ikke fremgår en fast grænse i lovforslaget, men at en evt. grænse 

fastsættes ved bekendtgørelse. Det vil gøre forslaget enklere, i det omfang 

man senere finder det hensigtsmæssigt at tilpasse begrænsningerne. Det er 

således KLs vurdering, at adgangen for turister bør være mere fleksibel så 

den evt. kan variere fra turistdestination til turistdestination og de 

forskellige behov de forskellige seværdigheder har. En kanotur på 

Gudenåen tager lang tid, mens mange andre seværdigheder formentlig kan 

overstås på kortere tid.  Derfor bør der være mulighed for, at den meget 

rigide fastsættelse på 1 time/døgn kan justeres op, hvis der viser sig behov 

herfor. Endvidere er kravet om at netadgangen skal købes hos en ekstern 

udbyder uhensigtsmæssigt. På mange lokaliteter har kommunerne 

eksisterende trådløse netværk (skoler, biblioteker, kontorer osv.) der vil 

kunne anvendes og evt. tilpasses for begrænsede midler i forhold til at købe 

ydelserne på markedet. Det bør derfor være op til den enkelte kommune, at 

vurdere hvilken løsning der er økonomisk hensigtsmæssig. 

 

Kommunaløkonomiske konsekvenser 

Det er KL´s opfattelse, at lovforslaget kan indebære merudgifter for 

kommunerne. Med lovgivningen fastsættes således en kan-bestemmelse i 

forhold til etablering af mobil og bredbånd, som skal ses i forhold til et 

turisterhverv, borgere og erhvervsliv, der formentlig har stærke 

forventninger til, at kommunerne i høj grad benytter sig af denne kan-

bestemmelse. KL lægger derfor vægt på, at der er tale om en mulighed, som 

kommunerne kan vælge at gøre brug af, og at det ikke i præsentation eller 

omtaler fremstår som noget kommunerne bør gøre. 
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I modsat fald forbeholder KL sig ret til at stille krav om økonomisk 

kompensation. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Underskrift nr. 1 – Skift linje for indrykket underskrift nr. 2  
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KL's høringssvar - Bekendtgørelse om 
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af 
kommunale og private projekter vedrørende tag- og 
overfladevand (NST-4400-00035)
KL har modtaget udkast til revideret bekendtgørelse i høring. Formålet med 
revisionen er dels at stadfæste regeringens og KL’s aftale om at kravet om 
kommunal finansiering af 25% af investeringsomkostningerne er udskudt til 
2016. Herudover har Naturstyrelsen fundet anledning til at gennemskrive 
bekendtgørelsen med henblik på at skabe større klarhed over 
bestemmelserne.

KL’s høringssvar falder i to dele. For det første gives bemærkninger til de 
konkrete ændringer i forslaget til revideret bekendtgørelse. Herudover 
leverer KL et første input til ordningens forventede evaluering i 2015.

KL’s bemærkninger til de konkrete ændringer i den reviderede 
bekendtgørelse:
KL er glade for, at der endelig sker lovmæssig udmøntning af regeringens 
og KL’s aftale om at udskyde den kommunale medfinansiering til 2016. Vi 
forventer i forlængelse af udmøntningen, at Naturstyrelsen sikrer 
tilstrækkelig information herom til landets kommuner og 
forsyningsselskaber.

Naturstyrelsens gennemskrivning af bekendtgørelsen bidrager generelt set 
til en mere overskuelig og forståelig tekst. KL har følgende specifikke 
bemærkninger til udkastet:

§ 1 Anvendelsesområde og definitioner
KL foreslår at betegnelsen ”alternative projekter” forlades. Bekendtgørelsen 
sætter rammer for medfinansiering af kommunale og private projekter til 
håndtering af tag- og overfladevand i rekreative områder, i vandløb og i og 
på veje. Det var nyt og dermed ”alternativt” for et par år siden, da 
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bekendtgørelsen kom, men nu er de ”alternative” projekter blevet 
”sædvanlige”, da de omfattede projekter typisk er billigere og mere 
helhedsorienterede – og derfor et godt valg, der er blevet langt mere 
almindeligt. 
I definitionen af ”rekreative områder” er specifikt nævnt, at projekter til 
lokal afledning af regnvand i fællesarealer ejet af boligforeninger ikke er 
omfattet. Dette er beklageligt, da disse arealer ofte vil være velegnede til 
klimatilpasningsprojekter, især i byerne, hvor det kan være vanskeligt at 
finde tilstrækkelig plads til regnvandshåndteringen. KL foreslår, at private 
fællesarealer omfattes af definitionen.

§§ 3 og 4
Sommerhusområder nævnes nu i bekendtgørelsens §3. Kommasætningen i 
forbindelse med denne tilføjelse gør dog bestemmelsen uklar. KL foreslår, 
at forholdene i sommerhusområder i stedet håndteres i nyt stk. 2 til både §3 
og §4, således, at bestemmelsen i §3 håndterer projekter i 
sommerhusområder uden regnvandskloakering, mens bestemmelsen i §4 
håndterer projekter i regnvandskloakerede sommerhusområder.

KL’s generelle bemærkninger til medfinansieringsordningen:
Indledningsvist gøres opmærksom på, at KL fortsat ønsker, at det skal blive 
en permanent ordning, at forsyningsselskaberne kan finansiere 100 % af de 
nødvendige omkostninger til håndtering af tag- og overfladevand. Det er 
ikke realistisk, at kommuner og private kan finde finansiering til 25 % af 
udgifterne til håndtering af regnvandet, hvilket i praksis vil betyde, at denne 
type projekter vil gå i stå.

Med samme begrundelse, mener KL, at der er brug for at genoverveje 
meromkostningsprincippet. Der skelnes fortsat i bekendtgørelsen mellem 
projekter i vandløb i landzone/sommerhusområder/projekter i rekreative 
områder og projekter i vandløb i byzone/projekter i og på veje i forhold til 
definitionen af, hvilke omkostninger, der kan medregnes. For førstnævnte 
er det ”de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af 
tag- og overfladevand” og for sidstnævnte er det ”alle omkostninger, som er 
nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand”. KL foreslår, 
at denne skelnen genovervejes og på sigt opgives Alternativt må det 
tydeliggøres, hvorfor denne skelnen er nødvendig. 

Concito har for Realdania i 2014 udarbejdet en evaluering af regelsættet for 
klimatilpasning, hvori der peges på en række forhold, som det vil være 
relevant at inddrage i statens evaluering af ordningen i 2015.

Et element i Concitos evaluering, som KL vil foreslå overvejes allerede med 
denne ændring af bekendtgørelsen, vedrører § 6 og omhandler kravet om 
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sammenligning af omkostning for det ”alternative projekt” og det 
”sædvanlige projekt”. KL foreslår at dette krav annulleres. Dels begrundet i, 
at det allerede er vist i mange ansøgninger og projekter, at de ”alternative 
projekter” er billigere end ”de sædvanlige løsninger”, dels begrundet i, at 
det vil give en administrativ lettelse, hvilket er helt i tråd med 
anbefalingerne fra Concito og Deloitte, samt de politiske drøftelser om 
lettelse af administrative byrder i forbindelse med forhandlingerne om 
vandsektorloven. Kommune og forsyningsselskab skal indgå aftale om 
medfinansieringsprojektet og har en fælles interesse i, at løsningen er 
omkostningseffektiv. Det bør således være tilstrækkeligt, at 
Forsyningssekretariatet fremadrettet alene kontrollerer at takstmidlerne i 
projekterne anvendes til håndtering af regnvandet og at projektet i øvrigt 
lever op til bekendtgørelsens krav.

Concito-rapporten peger som nævnt på flere generelle svagheder ved 
medfinansieringsordningen. Blandt andet har det vist sig, at det er 
vanskeligt at gennemføre klimatilpasning på privat grund/veje efter 
medfinansieringsordningen, primært på grund af kravet om privat 
projektejerskab og de forbundne regler om finansiering, hvor projektejer 
skal lægge ud for investeringerne. Der er behov for bedre ordninger og 
incitamenter for at få fuldt potentiale af klimatilpasning hos private 
grundejere. 

Herudover peger dette også på den generelle udfordring, der er i de 
eksisterende regler, som opleves snævre og administrativt komplicerede i 
praksis. Der er behov for, at indføre større fleksibilitet i kommuner og 
forsyningsselskabers muligheder for at samarbejde og fordele 
projektejerskab, så der kan skabes flere helhedsorienterede og optimale 
klimatilpasningsløsninger.

KL ser således frem til evalueringen af reglerne om klimatilpasning i 2015 
og opfatter dermed denne revidering af bekendtgørelsen som en midlertidig 
forbedring, der skal afløses af en mere grundlæggende ændring af 
regelsættet.

Med venlig hilsen

Susanne Lykke Jakobsen, Konsulent
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