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Byen, landet og vandet. Det er Danmark. Og det er det Danmark, vi 
forvalter og holder af. Politikere for teknik og miljø deler passionen 
om at bevare og forny det fysiske Danmark.
 
Teknik og Miljø er i sig selv en kommunal velfærdsydelse. Samtidig 
er teknik og miljø rammerne for de andre kommunale velfærds-
ydelser. Vi bygger til leg og læring i institutioner og skoler. Vi skaber 
byrum for de skæve og de sjove. Vi sørger for husrum til de gamle 
og flygtningene. 
 
Det giver helt unikke udfordringer og muligheder. Mange gange må 
vi vælge og prioritere, men ofte har vi også med politisk timing mu-
lighed for at skabe synergi og vækst.
 
De største byer vokser – ikke mindst i højden. De mindste byer 
skrumper – også i drøjden. Det giver udfordringer begge steder, men 
også muligheder for at tænke landet i form af naturen ind i byerne.
 

VELKOMMEN TIL 
TEKNIK & MILJØ ’16

Landet er under et andet pres. Mange års statslig detailstyring af 
kommuneplanlægningen har medført, at planloven skal revideres. 
Svaret er ikke deregulering – men mere fleksible statslige rammer, 
så den lokale planlægning igen kan skabe synergi og vækst.
 
Vandmiljøet skal både beskyttes – og benyttes til kvælstofudled-
ning. Det kan let blive en konflikt. Her har kommunale vandråd og 
vådområder vist sig som en succes. Nu mangler vi bare, at staten 
giver bedre mulighed for at vådområderne kan benyttes til klimatil-
pasning.
 
Byen, landet, vandet – og menneskerne. Det er dét, vi er sammen 
om på TEKNIK & MILJØ ’16. Sammen vil vi høre og tale. Sammen vil 
vi skabe og opleve – byen, landet og vandet. Velkommen!

KL Teknik & Miljø
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TORSDAG DEN 14. APRIL 2016

08.30 Registrering og forplejning i standeområdet 

09.15 Velkommen til TEKNIK & MILJØ ’16

09.30 Velkommen til Aalborg 
v/ Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg

09.45 Byen, landet og vandet 
v/ Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg 

10.00 Fra strategi til vækst og velfærd med værdi
v/ Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø, Vejle Kommune 
og Benjamin Månsson, seniorkonsulent, Execution Excellence

10.30 Danmark i balance 
v/ Troels Lund Poulsen, erhvervs- og vækstminister

11.00 Pause – besøg standene 

11.30 6 strategiske møder 
Se beskrivelse af strategiske møder på side 6
1. Byudvikling
2. Landsbyer
3. Pligt og ansvar i klimatilpasningen
4. Guide til den resiliente kommune
5. Dialog og digitalisering
6. Kommunen som ejer

PROGRAM

Ordstyrer i plenum: Birgit Stenbak Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune

13.00 Frokost – besøg standene

14.00 Tværkommunale samarbejder – inspirationstime 
• Færgesekretariatet 
 v/ Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder 
• 4 kommunesamarbejde – Center for byggesager 
 v/ Philip Hartmann, direktør for By- og Miljøforvaltningen 

i Gladsaxe Kommune 
• Limfjordssamarbejdet 
 v/ Jens Lauritzen, byrådsmedlem i Vesthimmerlands  

Kommune, formand for Limfjordsrådet
• Forsyningssektoren 
 v/ Søren Gais Kjeldsen, miljø- og energidirektør i Aalborg 

Kommune og formand for KTC
• OS2-samarbejdet
 v/ Rasmus Frey, forretningsleder i OS2
• REFA 
 v/ Henrik Høegh, viceborgmester i Lolland Kommune, 

Formand for REFA

15.00 Pause – besøg standene 

15.30 Præsentation af 14 udflugter 
v/ Søren Gais, miljø- og energidirektør i Aalborg Kommune og 
Christian Bjerg, by- og landskabsdirektør i Aalborg Kommune

15.40 Udflugter
Se beskrivelse af udflugter på side 8
1. Aalborg og Nørresundby havnefronter
2. Byen omkring Limfjorden
3. Vestre Fjordpark
4. Bæredygtig byomdannelse
5. Vækstaksen
6. Spritfabrikken
7. Huul Mølle
8. Boligudvikling
9. Aalborg Østhavn
10. Nordjyllandsværket
11. Lille Vildmose
12. Aalborg Portland
13. Sorteringsanlæg til plast og metal
14. Aalborg Lufthavn

17.30 Netværk i standeområdet 

18.30 Velkommen til aftenarrangement i standeområdet

19.00 Aftenarrangement med spisning
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FREDAG DEN 15. APRIL 2016

08.00 Let morgenanretning i standeområdet 

08.30 Morgensang med børnekoret Fri-stedet

08.45 Forsyningssektoren i forandring og udvikling
v/ Lars Chr. Lilleholt, Energi-, forsynings- og klimaminister

09.15 8 temamøder – 1. runde
Se beskrivelse af temamøder på side 12
1. Kystbeskyttelse 
2. Friluftslivet, en tværgående opgave 
3. Digital ejendomsdrift og byggeri 
4. Mobilitet 
5. Servicemål – strategier for borgerkontakt 
6. Stratetisk energiplanlægning 
7. Affald og ressourcer 
8. Udvikling af kystturismebyer 

10.15 Pause – besøg standene 

10.45 8 temamøder – 2. runde
Se beskrivelse af temamøder på side 12
1. Kystbeskyttelse 
2. Friluftslivet, en tværgående opgave 
3. Digital ejendomsdrift og byggeri 
4. Mobilitet 
5. Servicemål – strategier for borgerkontakt 
6. Stratetisk energiplanlægning 
7. Affald og ressourcer 
8. Udvikling af kystturismebyer 

11.45 Pause – besøg standene 

12.15 Når jeg bliver statsminister
v/ Anders Lund Madsen, foredragsholder

12.45 Tak for i år – en visuel opsamling

13.00 Frokost



6 Konference
TEKNIK & MILJØ ’16

 I de strategiske møder tages store strategiske og tværfaglige emner 
op. Emnerne for møderne er specifikke og giver plads til debat, dis-
kussion og interaktion.

1. Byudvikling
Strategisk møde om byernes kvalitet, vækst og udvikling

På mødet er der dels fokus på den vækst, som byudvikling kan 
bidrage til at skabe, og dels den vækst, der er nødvendig for at rea-
lisere byudvikling og den fysiske sameksistens mellem erhverv og 
borgere. Byerne fungerer som vækstmotorer og bidrager til borger-
nes identitet. Her er parametre som bykvalitet og oplevelser særligt 
væsentlige. Vi ser på, hvordan byernes muligheder afhænger af bl.a. 
størrelse og placering, udvikling af bymidte, havnearealer og bevid-
ste strategier. På mødet udbredes de gode erfaringer og vi diskute-
rer, om kommunerne har de rette rammer.
v/ Jørn Pedersen, borgmester i Kolding, Willy Feddersen, kommunal-
direktør i Haderslev og Christian Bjerg, teknisk direktør i Aalborg.

2. Landsbyer
Strategisk møde om udvikling, omdannelse  
og fornyelse af de danske landsbyer

Mange landsbyer og områdebyer står i dag med en række svære 
udfordringer som fx befolkningstilbagegang, nedslidte bymiljøer 
eller tomme bygninger og butikker. Der har rundt om i landet været 
afprøvet en række indsatser som fx: Fornyelse og nedriving med 
støtte i puljen landbyfornyelse; borgere i mindre byer, der har ud-
arbejdet strategier for byens udvikling; samarbejde mellem lands-
byer; udvikling af propspekter for omdannelse af bygninger i byen 
med henblik på salgsfremme; omdannelse af landsbyer i lyset af 
den omkringliggende natur m.fl. På mødet udbredes de gode erfa-
ringer, og vi diskuterer, hvad der kan være gode indsatser for byer i 
forskellige situationer.
v/ Christian Thygesen, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Hen-
rik Høegh, udvalgsformand i Lolland Kommune og Meiner Nørgaard, 
udvalgsformand for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

STRATEGISKE MØDER

3. Pligt og ansvar i klimatilpasningen
Strategisk møde om ansvar, pligt og værktøjer  
i forbindelse med klimatilpasning

Mødet starter med et tilbageblik på den aftale, som KL og regerin-
gen indgik i 2012 om klimatilpasning. Kommunerne fik nye værktø-
jer og ny mulighed for at finansiere indsats over for styrtregn på by. 
Aftalen forpligtede kommunerne til at lave klimatilpasningsplaner 
og bruge de nye finansieringsmuligheder. Naturstyrelsen giver os 
deres foreløbige vurdering af aftalens resultater. Vi tager en måling 
blandt deltagerne på brugen af de nye muligheder. Dernæst ser 
vi på oversvømmelse fra å og hav, hvor kommunerne ikke fik nye 
værktøjer i 2012. Grundejerne har i dag selv ansvaret for at forebyg-
ge, og nogle ønsker fremover større ansvar hos "det offentlige". Vi 
ser på problemernes karakter og prisen for løsninger. Vi debatterer 
kommunernes rolle enkeltvis og sammen. Og vi debatterer behov 
for nye redskaber.
v/ Jesper Nybo Andersen, direktør i Orbicon og Katrine Rafn, kontor-
chef i Naturstyrelsen.

4. Guide til den resiliente kommune
Strategisk møde om den fleksible,  
modstandsdygtige og tværfaglige kommune

Hvordan bliver kommunen resilient? Som samfund og kommuner 
står vi over for en række udfordringer: Social kompleksitet (flygt-
ninge, ulighed), klimaforandringer og -katastrofer, urbanisering, 
kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhed, post-industrialiseringen mv. 
Samtidig med krav om løbende at skulle løse kommunens opgaver 
mere effektivt. Kommunerne skal ikke kun lave her og nu-løsninger, 
men også langsigtede, fleksible og modstandsdygtige løsninger. 
Løsninger der er strategisk fremsynede og som integrerer både øko-
nomiske, sociale og miljømæssige forhold. Land og by må arbejde 
sammen og vende problemer til nye relationer og fordele. Resiliens 
handler bl.a. om at inkludere, skabe netværksprocesser og samar-
bejde på tværs af fagligheder og forvaltninger i samspil med borge-
re, virksomheder og øvrige aktører – som kommunen kan facilitere 
og støtte. Resiliens-tanken kan sætte retning for den samskabende 
og effektive kommune – kom og vær med til at sætte retning. 
v/ Steen Hildebrandt, professor, Ph.D. og Jonas Kroustrup, Resilient city 
chief resilience officer i Vejle Kommune.
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5. Dialog og digitalisering
Strategisk møde om digitaliseringens fordele og udfordringer  
med fokus på den gode borger- og virksomhedsdialog

I løbet af de sidste år er der strømmet en regn af digitale selvbetje-
ningsløsninger ud over kommunale hjemmesider for at yde en god 
service – for internettet har altid åbent. De digitale løsninger er med 
til at fjerne en barriere for at få kommunen i tale. Det er godt, når vi 
som borgere og virksomheder skal ordne det trivielle. Bagsiden kan 
være, at man ikke rigtigt får hinanden i tale, når der er lidt mere på 
spil, eksempelvis når store anlægsarbejder ændrer brugen af kom-
munen for de fleste, eller når der skal træffes svære beslutninger for 
at vende afvikling til udvikling. På mødet vil vi med udgangspunkt 
i to forskellige historier udforske muligheder for at kombinere det 
digitale univers med den gode dialog mellem kommunen og dens 
borgere og virksomheder – hvordan bruger vi de digitale mulighe-
der for at understøtte den gode samtale? 
v/ Anne Velling, administrerende direktør i By- og Kulturforvaltning i 
Odense Kommune og Lars Olsen, chef for Strategi og Udvikling i Hjør-
ring Kommune.

6. Kommunen som ejer
Strategisk møde om ejerskabsstrategier, fusionsplaner  
og myndighedsroller i forhold til den nye vandsektorlov

Den nye vandsektorlov giver nye muligheder og nye rammer for 
kommunernes ejerskab. Ejerskabsstrategier, fusionsplaner, myndig-
hedsroller og borgerne i centrum er vigtige elementer på den poli-
tiske dagsorden. Der er mange, som har planer og ønsker på selska-
bernes vegne, ikke mindst kommunerne. På dette strategiske møde 
vil vi prøve at udfolde viften af muligheder i lyset af de nye rammer 
for vand- og spildevandsselskaberne.
v/ Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Kommune, Tommy Mostrup, 
direktør i Hjørring Vand A/S og Martin Holgaard, direktør i Roskilde 
Kommune.
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På årets udflugter er der mulighed for at se, hvordan Aalborg kom-
mune helt konkret arbejder med byen, landet og vandet.

UDFLUGTER

Udflugt 1 
På cykel langs Aalborg og Nørresundby havnefronter  
– fra Kulturbro Aalborg og Fremtidens Plejehjem  
til Musikkens Hus
Limfjorden har gennem de seneste 20 år udviklet sig fra at være en 
industriel transportvej til at være et centralt omdrejningspunkt for 
Aalborgs transformation fra industri- og arbejderby til en moderne 
regional storby. På cykelturen oplever vi en perlerække af attraktive 
by- og landskabsområder på begge sider af fjorden – fra Fremtidens 
Plejehjem til Musikkens Hus.  
Guider: Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt og Rie Malling, planlægger. 

Bus- og cykeltur

Udflugt 2 
Fra industriby til 
viden- og kulturby  
omkring Limfjor-
den – set fra vandet
Aalborgs centrale 
havneområder er 
omdannet fra indu-
stri til nye attraktive 
byområder. På en 
sejltur kigger vi på 
områderne, som 
er byudviklet, eller 
som er under plan-
lægning. Efter sejl-
turen går vi i land 
og oplever Musik-
kens Hus området 
på den centrale 
havnefront.
Guider: Jens Toft-
Nielsen, politiker og 
Karen Louise Høgs-
bro, planlægger. 

Bus- og sejltur

Udflugt 3 
Vestre Fjordpark – et oplevelsesrum på land og til vands
Tag med på tur til den 17 ha store Vestre Fjordpark og hør om den 
igangsatte omdannelse. Her ligger Aalborgs mere end 70 år gamle 
friluftsbad, som med den gennemgribende helhedsplan for områ-
det både nytænkes og renoveres. Projektet står færdigt i sommeren 
2017, hvor Aalborg er vært for DGI’s landsstævne.
Guider: Jens Toft-Nielsen, politiker og Karen Louise Høgsbro, plan- 
lægger. 

Gåtur 
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Udflugt 4  
Bæredygtig byomdannelse på Godsbanearealet  
og brugerinddragelse i Karolinelund
Godsbanearealet er under hastig forvandling til en ny, bæredygtig 
bydel. Hør om visionerne for områdets omdannelse, herunder 
hvordan området er klimasikret, og få et kig på de nye byggerier. 
Herfra går turen til Karolinelund, der i en 3-årig forsøgsperiode har 
været anvendt til midlertidige aktiviteter. 
Guider: Kirsten Lund Andersen, stadsgartner og Karin Højlund, plan-
lægger. 

Gåtur 

Udflugt 5 
Vækstaksen i Norddanmarks største by
Tag med på køretur gennem Aalborgs vækstakse – en 20 km lang 
korridor gennem byen, som forbinder byudviklingsområderne fra 
lufthavnen over bymidten, universitetet og havnen. På turen op-
lever vi allerede gennemførte omdannelsesprojekter såvel som 
områder, der bliver knudepunkter for mobilitet og byudvikling i de 
kommende år. 
Guider: Hans Henrik Henriksen, politiker og Jesper Schultz, planlægger. 

Bustur 

Udflugt 6  
Spritfabrikken – en ny bydel med fokus på kulturarv og kunst
Hele anlægget ved den gamle Spritfabrik i Aalborg skal udvikles 
til en ny bydel med blandede bymæssige funktioner med et sær-
ligt fokus på kulturarv og kunst. Hør om planerne for de omkring 
75.000 m² blandet bebyggelse, der bl.a. skal huse Aalborg Teater, 
kunsthal, hotel, butikker og 7-800 boliger.
Guider: Kirsten Algren, politiker og Thomas Birket-Smith, planlægger. 

Gåtur

Udflugt 7 
Huul Mølle – en faunapassage ved et af  
Aalborg Kommunes smukkeste vandløb 
Huul Mølle er en af flere gamle vandmøller ved Binderup Å som er 
et af Aalborg Kommunes smukkeste og unikke vandløb. Hør om, 
hvordan vi i Aalborg Kommune forsøger at tilgodese både våd og 
tør natur samt kultur for at skabe et interessant og flot landskab. 
Guider: Jan Nymark Thaysen, politiker  og Tove Nyegaard, planlægger. 

Bustur 
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Udflugt 8 
Boligudvikling i  
uddannelsesbyen  
Aalborg 
Aalborg vil være 
Danmarks bedste 
uddannelsesby – 
det stiller krav til 
attraktive boligmil-
jøer for de mange 
studerende.
Hør hvordan vi i 
Aalborg har grebet 
opgaven an i sam-
arbejde med de 
almene boligselska-
ber og om, hvilke 
konkrete resultater 
af samarbejdet, der 
skyder op i Aalborg 
i de kommende år.
Guider: John G. 
Nielsen, politiker 
og Mette Tams, so-
ciolog. 

Bustur 

Udflugt 9 
Aalborg Østhavn – Den intelligente Havn
Aalborg Østhavn har udviklet sig kraftigt, siden det første store hav-
neanlæg blev etableret i 1971-1972. Vi får en rundvisning på havnen 
– bl.a. til Siemens store oplag af vindmøllevinger – og hører Aalborg 
Havns Direktør Claus Holstein fortælle om havnens udviklingsplaner.
Guider: Søren Gais Kjeldsen, direktør og Anne-Vibeke Skovmark, plan-
lægger. 

Bustur

Udflugt 10 
Nordjyllandsvær-
ket – en del af Aal-
borgs energivision
Vi besøger Nordjyl-
landsværket, hvor 
vi besigtiger et af 
verdens mest ener-
gieffektive kulkraft-
værker. På turen kan 
du også høre om 
Aalborg Kommu-
nes køb af Nordjyl-
landsværket og om 
planerne herfor. 
Guider: Lasse P. N. 
Olsen, politiker og 
Lars Odgaard, plan-
lægger. 

Bustur

Udflugt 11 
Lille Vildmose – oplev kongeørnenes og elgenes landskab 
Lille Vildmose er Danmarks største landfredning. På turen oplever 
vi mosens naturgenoprettede områder og hører om, hvordan både 
elge og krondyr indgår som en naturlig del af det økosystem, som 
naturgenopretningen sigter mod at skabe. Bemærk at udflugten er 
30 minutter længere og at man først er retur kl. 18.00. 
Guider: Christian Korsgaard, politiker, Lars Peter Frisk, politiker og Anna 
Lise Fruelund, planlægger. 

Bustur
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Udflugt 12 
Aalborg Portland og fyrtårnsprojektet Smart Energy Aalborg
Aalborg Portland spiller en nøglerolle i Aalborg Kommunes nye fyr-
tårnsprojekt Smart Energy Aalborg.  Fyrtårnsprojektets formål er at 
binde energiløsningerne (køl, varme og el) bedre sammen på tværs, 
men også forsyningskæden fra leverandør til forbruger. På turen 
præsenterer vi fyrtårnsprojektet og besøger aktuelle køle- og var-
meprojekter ved Aalborg Portland og i det østlige Aalborg.
Guider: Michael Damm, miljøchef og Jesper Møller Larsen, plan- 
lægger. 

Bustur 

Udflugt 13 
Den 3. vej – nyt 
anlæg til sortering 
af plast og metal
Jammerbugt, Ma-
riagerfjord og Aal-
borg Kommune er 
gået sammen om 
at etablere et lo-
kalt anlæg, der kan 
foretage en delvis 
sortering af plast 
og metalaffald. På 
turen kan du høre 
om planerne for 
sortering af plast og 
metal, se skitserne 
af det kommende 
sorteringsanlæg og 
få en rundvisning 
på forbrændingsan-
lægget Reno-Nord.
Guider: Daniel 
Nybo, politiker og 
Dorte Ladefoged, 
civilingeniør.

Bustur

Udflugt 14 
Aalborg Lufthavn, mobilitet og bæredygtig erhvervsudvikling
Aalborg Lufthavn er i rivende udvikling med stadig flere destinatio-
ner. Lufthavnen er bynært beliggende. Den er attraktivt placeret i for-
hold til infrastruktur, og området rummer et kæmpe potentiale for 
erhvervsudvikling. På en rundtur i området giver Aalborg Kommune 
og Aalborg Lufthavn en status på udviklingen og fremtidsplanerne.
Guider: Michael Kirkfeldt, stadsingeniør og Jeppe Fink, planlægger. 

Bustur
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Temamøderne går i dybden med specifikke og aktuelle emner. Her 
kan deltagerne via oplæg og dialog med videnspersoner inden for 
området dele erfaringer, få viden og inspiration med hjem. 

1. Kystbeskyttelse 
Kysterne er mange steder truet, da erosion nogle steder tager 
huse og ejendomme med i havet. Dette kender borgmestrene fra 
Gribskov og Hjørring kommune til. De giver hver deres vinkel på 
problemet, både hvordan det hidtil er håndteret i deres kommune, 
og hvordan man på helt nye måder kan klare finansieringen. På det 
grundlag debatterer forsamlingen løsninger, som KL bør fremme.
v/ Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune og Kim Valentin, borg-
mester i Gribskov Kommune.

2. Friluftslivet, en tværgående opgave 
Friluftslivet rummer mange af de integrerende elementer, som ofte 
efterlyses i hverdagen. Der er mange gode gevinster ved at arbejde 
tværgående med friluftslivet. Eksempler er sundhed og lokalt natu-
rengement, men også fastholdelse, bosætning, økonomi, turisme 
mv. Det kan opnås ved en koordineret indsats på tværs af de kom-
munale forvaltninger og i samarbejde med de frivillige organisatio-
ner. En række eksempler på dette bliver præsenteret og diskuteret.
v/ Birgitte Kragh, udvalgsformand for miljøudvelaget i Kolding Kom-
muen og Bente Meehan, Fælles-skaberne i Holbæk Kommune.

TEMAMØDER

3. Digital ejendomsdrift og byggeri 
Hvordan kan digitale værktøjer, metoder og standarder bidrage til 
en optimering af den kommunale ejendomsdrift og byggeproces-
ser? Hvor mange kvadratmeter ejer og bruger kommunen? Hvor-
dan er energiforbruget i de enkelte bygninger? Hvordan bruges 
bygningerne hen over døgnets 24 timer? Samarbejdet mellem de 
mange aktører kan optimeres ift. byggeprocessen. Der er fortsat 
store, uindfriede besparelsespotentialer bl.a. gennem mere præcis 
porteføljestyring på baggrund af valide data om bygningsmassen, 
og antallet af fejl og mangler kan nedbringes betragteligt gennem 
brug af digitale bygningsinformationsmodeller (BIM).
v/ Bryan Motillo Karlqvist, sektionsleder Ejendomme i Hillerød  
Kommune.

4. Mobilitet 
Høj mobilitet betyder et mere smidigt samfund med lettere adgang 
til boliger og arbejdspladser. Vi lægger ud med udvalgte kommu-
nale erfaringer på området og ser på, hvordan det kan være, at det 
stadigt bliver mere populært at se på mobilitet på tværs af trans-
portformerne. Kollektivt er ikke en modsætning til privat – det hele 
skal tænkes sammen til sund, sikker og hurtig mobilitet, som sam-
men med god infrastruktur binder Danmark sammen. Hvordan vil 
vi gerne definere den kommunale rolle fremadrettet? Hvad betyder 
særligt meget for os?
v/ Anne Velling, administrerende direktør for By- og Kulturforvaltning 
i Odense Kommune og LOOP City og Anna Thormann, programleder 
for Transport, Gate 21.
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5. Servicemål – strategier for borgerkontakt 
Vi skal i stigende grad samarbejde med borgerne for at skabe de 
bedste rammer for liv og udvikling af lokalmiljø. Forskellige strate-
gier har forskellige bud på, hvordan vi opnår vores mål om bedre 
serviceoplevelser. Vi diskuterer mulighederne i b.la. digital selvbetje-
ning, kaffediplomati og skranker, og vi inddrager forskellige borger-
synsvinkler på samarbejdet med kommunerne. 
v/ Morten Christensen, leder af bygge- og erhvervsservice i Hedensted 
Kommune og Anne Egelund Knudsen, udviklingschef for Teknik og 
miljø i Københavns Kommune.

6. Stratetisk energiplanlægning 
Det folkelige engagement er afgørende for den bæredygtig udvik-
ling, hvor grøn energi opvarmer vores huse og energiforbruget er 
på et minimum. Samspillet mellem kommunen og dens borgerne 
er afgørende for, om man lykkes med en bæredygtig lokaludvikling. 
Kommunens beslutningsdygtighed og fleksibilitet viser sig afgø-
rende for om borgerne kommer i mål med deres grønne- og energi-
venlige projekter. 
v/ Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune. 

7. Affald og ressourcer 
Frem til 2022 skal kommunerne øge genanvendelsen af hushold-
ningsaffaldet til minimum 50%, som snart følges op af en højere 
fælleseuropæisk målsætning på 65% i 2030. Kommunerne vil der-
for få en ny rolle i fremtiden, hvor man går fra affaldshåndtering til 
ressourceforvaltning. Spørgsmålet er derfor: Hvad er de kommu-
nale strategier for at komme i mål med ressourcestrategien? Hvor-
dan kan kommunerne samarbejde bedre på tværs og understøtte 
denne omstilling sammen med lokale virksomheder og borgere? 
v/ Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune og for-
mand for Vestforbrændingen og Daniel Nyboe Andersen, 1. viceborg-
mester i Aalborg Kommune og formand for RenoNord.

8. Udvikling af kystturismebyer 
Kystturisme i Danmark er baseret på at turisterne opholder sig i 
sommerhuse med god adgang til natur og i rolige omgivelser. Der 
har gennem tiden manglet fokus på udvikling af de nærliggende, 
mindre kyst- og servicebyer, der derfor fremstår noget nedslidte og 
forsømte. Men kystbyerne bør fremover have en mere aktiv rolle, 
hvis vækstpotentialet i dansk kystturisme skal forløses. En vigtig 
forudsætning er bl.a., at byernes miljø og fysiske udtryk styrkes så-
ledes, at byerne bliver et attraktivt sted at opholde sig, spise, shop-
pe, være aktiv mv. Det kræver til gengæld en dedikeret kommunal 
indsats samt øget offentlig/privat samarbejde. På temamødet sæt-
tes fokus på, hvordan kommunerne kan lave strategiske indsatser i 
kystbyerne med henblik på at styrke væksten i kystturismen. 
v/ Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik i Varde Kommune 
og Flemming Jantzen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Guld-
borgsund Kommune.
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KL TEKNIK & MILJØ ’16
MØD OS PÅ STAND 6 OG 7
14.-15. april 2016

… AT SØRGE FOR, AT VARMEFORSYNINGSSELSKABERNE 
SAMARBEJDER SÅDAN, AT BORGERNE FÅR DEN BILLIGSTE, 

MEST EFFEKTIVE OG MILJØMÆSSIGT BEDSTE VARMEFORSYNING.

Vi kan hjælpe  
din kommune med  

strategisk energiplanlægning  
– og skabe kontakt til dit  
lokale fjernvarmeselskab

Din kommune kan  
hjælpe klimaet og  

reducere CO₂-udledningen  
ved at samarbejde med 
fjernvarmeselskaberne

Der findes fjernvarme-
løsninger, som sikrer  
billig og grøn varme  

i din kommune

Dine fjernvarme- 
selskaber omstiller til  

vedvarende og grøn energi 
fx sol, overskudsvarme,  

halm og flis

DET ER KOMMUNENS OPGAVE…

VIDSTE DU FX, AT…
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Stand 1. EnergiData A/S 
EnergiData A/S tilbyder skræddersyede, 
energibesparende løsninger til kundegrup-
per inden for alle områder – fra rådgivning 
om energibesparende foranstaltninger 
til totale energistyringsordninger. Vores 
system MinEnergi er i dag det førende in-
ternetbaserede energistyringssystem, og vi 
har sikret vores kunder besparelser på mil-
liarder af liter vand, olie og kWh. Stadig flere 
kommuner, butikskæder, virksomheder og 
andre store administratorer af ejendomme 
bruger MinEnergi til at skrue ned for om-
kostningerne og skåne miljøet for CO2-
udledninger. Kom og hør om mulighederne 
for energibesparelser hos jer.

UAS TEST CENTER DENMARK

Stand 2. UAS Denmark 
Dronecentret i HCA Airport – UAS Test Cen-
ter Denmark – har siden 2011 udviklet luft-
havnen til en specialiseret facilitet for ud-
vikling og test af droneteknologi. Vi har bl.a. 
udviklet Danmarks førende og mest omfat-
tende dronekursus, der skal klæde dig på til 
at blive professionel droneoperatør. 

Stand 3. Kuben Management A/S 
Kuben Management faciliterer udviklings-
processer i forbindelse med bolig- og byom-
dannelse. Vi tilbyder bistand inden for admi-
nistrativ, teknisk, juridisk og social bygherre-
rådgivning samt proces- og projektudvikling 
i forbindelse med nybyggeri, renovering og 
udvikling af byer og boligområder.

Stand 4.  Rambøll Energy Danmark A/S 
Rambøll leverer vidensbaserede løsninger 
inden for byggeri, transport, byudvikling, 
vand, miljø & sundhed, energi, olie & gas og 
management consulting. Med 300 kontorer 
globalt kombinerer vi lokalkendskab med 
international erfaring.  

Stand 5. Neopixels Aps 
Neopixels® er fremtidens hulmursisolering 
med en fremragende lambda-værdi 0,033.
Den ideelle sammensætning af Neopixels® 
sikrer den bedste isolering over 20 % bedre 
en traditionel isolering.Neopixels® øger 
komfort i boligen og livet.

Stand 6+7. Dansk Fjernvarme 
Dansk Fjernvarme er fjernvarmens branche-
organisation og dækker 99 procent af fjern-
varmeproduktionen i Danmark. Vi har 400 
medlemsmærker over hele landet, som 
forsyner 1.632.000 boliger med fjernvarme. 
Af vores medlemmer er omkring 40 af dem 
kommunale forsyninger, der samlet tegner 
sig for 50% af fjernvarmeleverancen. Den 
anden halvdel af fjernvarmen produceres af 
omkring 350 andelsselskaber. Desuden er 
der cirka ti private selskaber, der kun leverer 
meget lidt fjernvarme. Dansk Fjernvarme 
varetager medlemmernes interesser og or-
ganiserer samarbejdet mellem værkerne.

Stand 8. Avis Biludlejning
Hos Avis Biludlejning får I skræddersyede 
transportløsninger tilpasset jeres behov. 
Vi tilbyder økonomisk attraktive aftaler på 
kort- og langtidsleje af personbiler, vare-
vogne, lastbiler og elbiler – uden binding. 
Med et stærkt netværk af udlejningsstatio-
ner i Danmark er vi klar til at hjælpe jer. We 
Try Harder.

Stand 9. E.ON Danmark A/S 
E.ON DANMARK A/S er en del af det interna-
tionale privatejede energiselskaber E.ON SE. 
I Danmark producerer og sælger vi bære-
dygtig fjernvarme, vindenergi og biogas. Og 
vi sælger og rådgiver om el og gas, energief-
fektivisering og grøn mobilitet som biogas 
til transport og opladning til elbiler.

Stand 10. Kristian Rytter A/S 
Be-Low er navnet på intelligent og miljørig-
tig affaldshåndtering fra Kristian Rytter A/S. 
Vi tilbyder en lang række systemer i forskel-
lige designs til både by, boliger og landskab. 
Fordelagtige priser og udlejning – kontakt 
os på 20 53 50 35 for nærmere information 
og et godt tilbud! www.kristianrytter.dk

STANDHOLDERE
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Stand 11. HMN Naturgas A/S 
HMN Naturgas er hele Danmarks gasle-
verandør. Vi leverer naturgas og biogas til 
ca. 235.000 forbrugere. Vi arbejder for et 
sammenhængende og bæredygtigt energi-
system, hvor gasnettet udnyttes til at distri-
buere grønne gasser som biogas og brint. 
Gas er den bedste måde at balancere et 
energisystem på, som i fremtiden primært 
baseres på vind og sol.

Stand 12. Environment Solutions A/S 
Environment Solutions er verdens førende 
leverandører af midlertidige dæmninger 
og beskyttelse mod oversvømmelse. Med 
vores innovative produkter og systemer til 
beskyttelse mod oversvømmelse og fore-
byggelse af oversvømmelser minimeres de 
ødelæggende konsekvenser af oversvøm-
melser. 

Stand 13. Siemens A/S
Siemens leverer ESCO-totalløsninger, hvor 
vi varetager hele processen i et energi-
projekt. Det er muligt både at spare på 
energiforbruget/-regningen og CO2-udled-
ningen samtidigt! Og det er GARANTERET!

Stand 14. Viden om Vind 
VidenOmVind har som overordnet mål at 
bidrage til, at opstillingen af nye vindmøl-
ler i kommunerne sker på et veloplyst 
grundlag med henblik på at fremme et 
godt naboskab til vindmøllerne. Formålet 
er at skabe en god dialog såvel lokalt som 
nationalt med naboer, borgere, politikere, 
embedsmænd og journalister. 

Stand 15. Rubæk 
Hos Rubæk & Co. har vi Skandinaviens stør-
ste produktsortiment af maskiner og udstyr 
til miljørigtig kildesortering og affaldshånd-
tering. Både til inden- og udendørs brug. 
Med mere end 8000 kunder i Danmark har 
vi stor erfaring med både store og små virk-
somheder – private som kommunale. 
Rubæk & Co. står for både rådgivning, løs-
ningsforslag samt etablering. Ved større 
projekter tilbyder vi desuden projektle-
delse.

Stand 16. PWS Danmark A/S 
PWS udvikler og sælger produkter til ratio-
nel affaldshåndtering, herunder 2-, 3- og 
4-hjulede beholdere, helt og delvist nedgra-
vede affaldssystemer, kasser til farligt affald, 
papirkurve samt kildesorteringsmøbler. 
Fokus er funktionalitet, ergonomi og ef-
fektivitet.

Stand 17. Envac Optibag
Optibag leverer intelligent affaldssortering. 
Med kun en affaldsbeholder, farvede poser 
og et optisk sorteringsanlæg kan borgerne 
sorterer i så mange fraktioner som ønsket – 
fleksibelt og fremtidssikret.

Stand 18. JOCA A/S 
Joca tilbyder et bredt produktsortiment 
inden for undergrundscontainere, 2- og 
4-hjulede plastcontainere samt inventar 
til uderum i form af fliser, støttemure, ude-
møbler og legepladsredskaber. I 2015 blev 
Joca for anden gang udnævnt til Gazelle-
virksomhed. 

Stand 19. Aalborg Kommune
Aalborg Kommune sætter fokus på Net-
værk for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
NordDanmark. Netværket tager udgangs-
punkt i kommunens eksisterende virksom-
hedskontakt via tilsynet og tilbyder assi-
stance vedr. grøn omstilling. Kommunernes 
Internationale Miljøorganisation vil også 
være repræsenteret på standen.

Stand 20. DONG Energy
DONG Energys mål er at tilbyde pålidelige, 
energieffektive og konkurrencedygtige 
energiløsninger til fordel for vores kunder 
og de samfund, som vi er en del af. Vi arbej-
der målrettet på at omstille energisystemet 
til mere vedvarende og bæredygtig energi.
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Stand 21. Gemidan Ecogi A/S 
Designer, leverer og idriftsætter Ecogi-an-
læg til forbehandling af KOD, Kildesorteret 
Organisk Dagrenovation, før bioforgasning.
Ecogi-teknologien udmærker sig især ved 
at være robust nok til at modstå udfordrin-
gerne fra KOD samt ved fremstilling af pulp 
med enestående, dokumenteret renhed, 
der gør det muligt at bruge restproduktet, 
digestatet, direkte som næringsrig gødning 
på landbrugsjord.

Stand 22. Anticimex A/S 
Anticimex er landets førende og mest mo-
derne skadedyrsfirma. Vi arbejder med lov-
pligtig rottebekæmpelse for flere af landets 
kommuner. Vi arbejder sammen med kom-
muner og forsyningsselskaber i kampen 
mod rotterne under jorden. Vi indgår som 
strategiske sparringspartner for kommu-
nerne i arbejdet med handlingsplaner for 
rottebekæmpelse. 

Stand 23. Krüger Aquacare A/S 
Krüger Aquacare, som er en del af verdens 
største vandvirksomhed Veolia Water, har 
Danmarks stærkeste program inden for 
vandbehandling, korrolyse, katodisk be-
skyttelse, procesrensning samt legionella 
bekæmpelse. Vi leverer løsninger, der forsy-
ner industrikunder med vand af den bedste 
kvalitet.

Stand 24. Fokdal Springvand A/S 
Rådgivning, design, bygning, renovering af 
såvel traditionelle som interaktive spring-
vand og vandkunst til det offentlige rum. 
Vandbehandling, dyser, pumper, drifts- og 
vedligeholdsaftaler af springvand. Leveran-
dør af drikkefontæner og vandposte.
www.fokdalspringvand.dk

Stand 25. Karnov Group Denmark A/S 
Gør din kommune stærkere med Karnovs 
viden inden for miljø og teknik. Kommunen 
får adgang til rådgivning og svar fra flere 
end 500 juridiske specialister.

Stand 26. EC Power A/S
Siden 1996 har EC POWER udviklet sig til 
den teknologisk førende producent af kraft-
varmeanlæg i 3-80 kWel segmentet og har 
allerede solgt mere end 7.000 anlæg i mere 
end 27 europæiske lande. Over 20 udstedte 
patenter dokumenterer EC POWERs særlige 
innovative kraft og organisationen XRGI® 
9 og XRGI® 20 fået tildelt miljømærket 
”Blå engel”, som er højeste miljøcertifikat i 
Tyskland for sine lave emissionstal. I Dan-
mark sørger vores stærke partnerskab med 
DONG Energy for, at der overalt og til en-
hver tid er en kompetent kontaktperson til 
rådighed. Kom og hør hvordan vi kan være 
med til at lave store økonomisk og CO2 be-
sparelse i jeres kommune.

Stand 27. Wisecon A/S 
WiseCon har siden 2008 specialiseret sig 
i intelligente, bæredygtige og højteknolo-
giske løsninger til bekæmpelse af rotter. 
Vores koncept og produktsortiment spæn-
der bredt. Det er en unik totalløsning til at 
forebygge, bekæmpe og fjerne rotter alle 
steder både i kloakken og på overfladen.

Stand 28. ecoBETA A/S 
ecoBETA 2-skyl med kun 1 knap sparer vand 
og vedligeholdelse. Fås til opgradering af 
1-skyls- og 2-skylstoiletter og benyttes i dag 
i mange danske kommuner og virksomhe-
der. Er lige så anerkendt i udlandet.

Stand 29. Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen – Jord & Affald har fokus på 
de to ressourcestartegier ”Danmark uden 
affald I” og ”Danmark uden affald II” – som 
omhandler henholdsvis genanvendelse og 
forebyggelse af affald. Kom og få en snak 
med Miljøstyrelsens Ressourceteam, som 
gerne vil i dialog med interesserede kom-
muner om øget genanvendelse af hushold-
ningsaffald. Når din kommune målet om 50 
% genanvendelse af husholdningsaffaldet 
i 2022? På Genanvend.mst.dk lægges der 
løbende resultater op af nye kommunepul-
jeprojekter som inspiration til landets kom-
muner. Desuden kan man via Danmarks-
kortet på Genavend.mst.dk orientere sig i, 
hvilke affaldsordninger de enkelte kommu-
ner i Danmark har.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
Teknik & Miljø ’16 afholdes den 14. og 15. april 2016 hos Aalborg 
Kongres og Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.
 
Bustransport 
Der indsættes shuttlebusser til og fra Aalborg lufthavn om morge-
nen den 14. april og eftermiddagen den 15. april.

Der tilbydes ikke bustransport i forbindelse med festmiddagen, da 
hotellerne ligger med en max gåafstand på 10 minutter fra Aalborg 
Kongres & Kultur Center. 

Parkering
700 P-pladser findes lige omkring Aalborg Kongres & Kultur Center.
Gratis parkering ved Aalborg Kongres & Kultur Center på hverdage 
kl. 18-08. Øvrig tid er p-afgiften pr. time kr. 7,-. P-afgift i øvrig bymid-
te varierer fra kr. 12,-/16,- pr. time.
Der henvises til Aalborg Kongres & Kultur Centers hjemmeside. 

Garderobe 
I Garderobegaden under plenum. 

Lounge 
KL-Lounge holder til i forhallen.

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk

Produktion: Kommuneforlaget A/S

Design: e-Types

Wifi 
Netværksnavn: AKKC-guest
Adgangskode: kongres2016

Konferencesekretariatet 
KL-sekretariatet er placeret i Arrangørkontoret i forhallen. 

Yderligere information 
Ved spørgsmål kontakt KL-sekretariatet. 

Materiale 
Materialet fra konferencen udsendes til deltagernes e-mail samt vil 
efterfølgende være at finde på www.kl.dk/TM16

Evaluering 
Når konferencen er slut udsendes et evalueringsskemaer til delta-
gernes e-mail. 

Tilmeld dig, læs mere og hold dig løbende opdateret på programmet 
på www.kl.dk/tm16 
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