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2 Konference
TEKNIK & MILJØ ’21

VELKOMMEN TIL 
TEKNIK & MILJØ ’21
Når vi mødes til konferencen, er der præcis syv måneder til, at der 
er kommunalvalg den 16. november 2021.

Folketingsvalget 2019 blev et klimavalg. Kommunalvalget bliver 
måske et valg med et bredere fokus på bæredygtighed, og hvordan 
der lokalt kan skabes fælles løsninger i samarbejde med borgere og 
erhvervsliv. 

Folketinget har indgået en række politiske klimaaftaler. Staten sæt-
ter mål og rammer. Men det er kommunerne, der skal stå på mål for 
den praktiske implementering og den betydning, det får for borger-
nes og virksomhedernes hverdag. Hvad kan og vil kommunerne, og 
hvordan samarbejder vi med borgerne og virksomhederne om at 
nå de fælles mål?

Corona-epidemien har samtidig udfordret vores hverdag, så der 
er opstået nye vaner og muligheder. Vi har fået mere fokus på det 
nære. Vi vil både bruge og beskytte naturen, have bæredygtig ud-
vikling og grøn genopretning. Samtidig har vi fokus på det lokale og 
nationale erhvervsliv, så vi får attraktive og levende lokalsamfund 

både på land og i by. Kommunerne kan påvirke og drive udviklingen 
i flere niveauer: Gennem kommunernes egen virksomhed, gennem 
de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og via det lokale le-
derskab i hele kommunens geografi. 

Vi varmer på TM’21 op til efterårets kommunalvalg ved at sætte 
fokus på forskellige vinkler af bæredygtighedsdagsordenen, og 
hvordan kommunerne samarbejder med borgere og virksomheder 
om at fremme den. Dagen byder på konkret inspiration fra kommu-
ner, politisk debat om rammer og udfordringer og refleksion om fx 
pressens rolle i dialogen om de fælles løsninger. Der vil være løben-
de mulighed for at stille spørgsmål til dagens sessioner.

Vi håber, at I finder programmet inspi rerende. Vi glæder os til at se 
jer til årets TM Konference. 

Programmet opdateres løbende.

Venlig hilsen
KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg
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PROGRAM

FREDAG DEN 16. APRIL 2021

09.00 Ordstyrer Mette Walsted Vestergaard byder velkommen  
 til dagen og Miljø- og Forsyningsudvalgets formand  
 Birgit S. Hansen introducerer dagens tema

Hvordan samarbejder kommunerne med borgere og virksom- 
heder? Fire kommuner giver eksempler på, hvad de har gjort,  
og hvilke overvejelser og erfaringer, de kan dele ud af

09.15 Klima-samarbejde med borgerne

Nationale mål ➞ lokal bæredygtighed
Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsudvalg har 
arbejde med en strategi. Nu er den der, hvordan var det, og 
hvordan fastholder kommunalbestyrelsen alliancen med 
borgerne?

Naturkommunen blomstrer (for) vildt
I Hjørring Kommune har de skabt mere biodiversitet i kom-
munen og involveret borgerne i processen og arbejdet. 

09.35 Klima-samarbejde med virksomhederne 

Ressource City Næstved
Ressource City er et grønt udviklingsprojekt med fokus på 
at skabe samarbejder mellem virksomheder, der arbejder 
med cirkulær økonomi.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 
Rudersdal Kommune har ’grønne besøg’, hvor virksomhe-
derne kan få hjælp til den grønne omstilling. 

09.55 Pause

Politisk debat om de kommunale rammer og udfordringer,  
når der skal samarbejdes om fælles løsninger om hhv. levende 
bymidter, affaldshåndtering, vindmøller i baghaven og bære-
dygtig brug af naturen

10.05 Hvem tager ansvaret for den levende bymidte? 
E-handlen stiger, mens corona-restriktionerne rammer den 
fysiske detailhandel og betyder tomme byer og næsten 
bilfrie veje. Men borgerne ønsker stadig at handle lokalt i 
levende bymidter og lokale arbejdspladser. Har vi de rette 
værktøjer i redskabskassen? 

10.50 Pause

11.00 Hvem tager skraldet? 
Folketinget indgik juni 2020 aftale om en grøn affaldssektor 
og cirkulær økonomi. Alle er enige i målet: Bedre sortering, 
mindre affald, mindre forbrænding, mere cirkulær økonomi. 
Men hermed ophører enigheden – hvordan skal vi nå 
målet? Og hvad skal vi gøre for at få borgerne med? 
Debat med ordførere fra Folketinget

11.50 Frokost 

12.30 HVAD – Skal vindmøllen stå i min baghave?
Klimaplaner og -mål kan være ambitiøse, men når de skal 
realiseres, bliver det tydeligt, at nogle må bære omkost-
ningerne – både økonomisk, praktisk og geografisk. Hvilke 
virkemidler har kommunerne, og er der brug for nye værk-
tøjer og tilgange, når den grønne omstilling skal omsættes 
i praksis?

13.15 Pause

13.25 Hvem har ret til naturen?
I foråret 2020 under den første corona-nedlukning strøm-
mede danskerne ud i naturen. Det gik for alvor op for os, 
at naturen kan bruges til rekreation og friluftsliv. Men sker 
dette aktive udeliv på bekostning af naturen? Naturen pres-
ses i forvejen voldsomt. Kan vi finde plads til det hele? Rap-
porterne siger nej! Det går voldsomt tilbage for naturen, vi 
mister arter hver dag, og ægte urørt natur er meget svær at 
få øje på.

14.10 Pause

14.20 Refleksion om, hvordan vi får en bedre dialog med  
 og mellem borgere, erhverv og kommuner om de  
 fælles løsninger – og hvad er pressens egen rolle?

Ofte har pressen fokus på konflikter og uenigheder, når 
der fx skal opsættes vindmøller, laves klimatilpasning eller 
gennemføres andre løsninger, der skal bidrage til den fælles 
bæredygtighed, men ikke er til fordel for alle. Men hvordan 
kan vi få en bedre offentlig dialog om de fælles løsninger og 
de indbyggede dilemmaer på vejen mod større bæredygtig-
hed? Hvad kan politikerne gøre, og hvad kan pressen gøre? 
Ikke mindst i et valgår er (den gode) kommunikation ekstra 
meget i fokus. 
Ulrik Haagerup, grundlægger og direktør for Constructive In-
stitute ved Aarhus Universitet

14.50 Ordstyrer og formand for Miljø-  
 og Forsyningsudvalget runder af

15.00 Tak for i dag



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
Konferencen afholdes virtuelt i KL- studiet den 16. april 2021.  

Målgruppe 
Kommunalpolitikere og embedsmænd, samt andre med interesse 
for teknik og miljø.

Pris
Det vil være muligt enten at tilmelde sig som kommune eller som 
individuel deltager.

Prisen fastsættes ud fra indbyggertallet i din kommune den 1. januar 
2020:

Ø-kommuner: 4.000 kr.
Kommuner med op til 50.000 indbyggere: 10.000 kr.
Kommuner med over 50.000 indbyggere: 12.000 kr.
Individuel kommunal deltager: 1.750 kr. 
Øvrige ikke kommunale deltagere: 2.200 kr.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding åbner den 1. februar via nedenstående link: 
tilmeld.kl.dk/tm21

Deadline for tilmelding er den 13. april 23:59
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