
Center for Erhverv, Politik og Organisation
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Regnskab KL konference Teknik & Miljø i Horsens den 25.-26. april 2017

Deltagere: 10 personer

Politikere:

Johannes Hecht-Nielsen

Per Christensen

Haldis Glerfoss

Morten Westergaard

Embedsfolk:

Lars Rich

Regin Nordentoft

Dennis Larsen

Annemarie Westh Jepsen

Katrine Kjærbo

Søren Aarup

Program: Se vedhæftede

Samlede udgifter:

Deltagergebyr incl. frokost/middag 61.870 kr.
Overnatning 8.250 kr.
Togbilletter 8.080 kr.
Taxa 166 kr. 
Diverse 410 kr.

I alt incl. moms 78.776 kr.
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I teknik og miljø i kommunerne arbejder vi udenfor. Bogstaveligt talt 
– i al slag vejr. I overført betydning – i den virkelige verden. Dagligt 
er vi i kontakt med borgere, virksomheder og de fysiske omgivel-
ser. Det ligger i vores DNA. De resultater skabes i samarbejde med 
andre. Vi vil gerne se vores egen verden, som andre ser den. For når 
vi gør det, skaber vi endnu bedre resultater – sammen. Sådan arbej-
der vi. Måske mere end andre i offentligt eller privat regi.

Siden kommunevalget i 2013 har kommunernes teknik og miljø 
gjort en stor og synlig forskel. Bedre byomdannelse. Robuste bered-
skaber. Cool klimatilpasning. Hurtigere sagsbehandling. Højere gen-
anvendelse. Naturlige vådområder. Og meget mere. Kommunerne 
er på stadig jagt efter de gode løsninger.

VELKOMMEN TIL 
TEKNIK & MILJØ ’17

På dette års konference vil vi i særlig grad udfordre os selv. Os i den 
kommunale verden. Os i teknik og miljø. Fordi vi kan og vil gøre os 
selv – og verden udenfor – endnu bedre. Derfor bliver der tid til det, 
vi alle sætter pris på. Engagement, det gode argument, højt til loftet 
og nye løsninger. For i vores verden er vi fælles om at ville gøre en 
forskel. Ude i den virkelige verden – og sammen med dem udenfor 
vores verden.

Jørn Pedersen, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg
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TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017

09.00 Morgenkaffe i standområdet

09.40 Velkommen til TEKNIK & MILJØ ’17
Ordstyrer i plenum: Laila Kildesgaard, direktør i KL

09.50 Velkommen til Horsens 
v/ Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune

10.00 En verden udenfor 
v/ Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

10.10 Derfor skal verden omstilles  
 – hvem omsætter de pæne ord til handling? 

v/ Connie Hedegaard, formand for Concito

10.40 Intro til standene

10.45 Pause i standområdet

11.05 Afgang til FÆNGSLET 
Bustransport

11.40 6 strategiske møder i FÆNGSLET
Se beskrivelse af strategiske møder på side 4
1. Omdannelse af byerne  

– politiske udfordringer og muligheder
2. Cirkulær økonomi
3. Fremtidens forsyninger – Er vand og affald  

på vej på private hænder, ligesom el?
4. Kystbeskyttelse
5. Find din kommunes DNA
6. Lokalt demokrati og bæredygtig grøn  

omstilling i internationalt perspektiv

13.10 Frokost i FÆNGSLET

14.00 Præsentation af udflugter

14.10 15 udflugter i og omkring Horsens 
Se beskrivelser af udflugter på side 6

16.00 Pause i standområdet i Forum Horsens

16.30 En verden udenfor ser på os 
Med Mogens Lykketoft, folketingsmedlem og fhv. formand 
for FN, Morten Albæk, direktør i Voluntas Investments  
og Bettina Post, borgerrådgiver
Moderator: Birgit Stenbak Hansen, borgmester i Frederikshavn 
Kommune

17.50 Netværk i standområdet

PROGRAM

19.00 Velkomst til middag i standområdet

19.20 Middag og aftenarrangement 
v/ Mikael K & Klondyke

ONSDAG DEN 26. APRIL 2017

08.00 Morgenkaffe i standområdet

08.50 Morgensang 
v/ Merethe Klint, organisationskonsulent

09.05 Intro til dagsprogram
Ordstyrer i plenum: Marie Louise Madsen, kontorchef i KL

09.10 8 temamøder runde 1
Se beskrivelse af temamøder på side 10
1. Digitalisering 
2. Affald og ressourcer i kommunen frem mod 2022 
3. Kommunal service – hvad fremmer væksten? 
4. Samarbejde i redningsberedskabets nye struktur 
5. Fremtidens kommunale veje er digitale, producerer  

el, afvander og leder trafikanter sikkert 
6. Nye udviklingsmuligheder ved kysterne 
7. Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse 
8. Frivillighed på grænsen mellem ”nice og need to have"

10.10 Pause i standområdet

10.30 8 temamøder runde 2
Se beskrivelse af temamøder på side 10
1. Digitalisering 
2. Affald og ressourcer i kommunen frem mod 2022 
3. Kommunal service – hvad fremmer væksten? 
4. Samarbejde i redningsberedskabets nye struktur 
5. Fremtidens kommunale veje er digitale, producerer  

el, afvander og leder trafikanter sikkert 
6. Nye udviklingsmuligheder ved kysterne 
7. Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse 
8. Frivillighed på grænsen mellem ”nice og need to have"

11.30 Præmieuddeling i standområdet

11.50 Hvis jeg var på valg? 
Politisk kommentator Hans Engell, valgforsker Ulrik Kjær og 
komiker Mette Frobenius funderer over, hvad de ville gøre, 
hvis de var på valg til november 

12.50 Tak for i år!
v/ Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune

13.00 Lunchbag to-go 
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Plads til tværfaglige emner og debat
De strategiske møder behandler tværfaglige og strategiske emner, 
og der vil være plads til debat undervejs.

Tid og sted
De strategiske møder finder sted den 25. april kl. 11.40-13.10 – ved 
tilmelding kan vælges ét strategisk møde pr. deltager. Der er delta-
gerbegrænsning på 120 deltagere pr. møde – først til mølle.

1. Omdannelse af byerne – politiske udfordringer og muligheder
Mange større og mindre byer er i fuld gang med at omdanne og ud-
vikle centrale områder af byen. Måske fordi de eksisterende bygnin-
ger er forfaldne eller har mistet deres hidtidige funktion og beret-
tigelse. Eller fordi der er behov for at give plads til nye aktiviteter og 
funktioner eller udnytte centralt beliggende arealer lidt bedre.

Sådanne (ofte længerevarende) omdannelsesprocesser kan være 
ganske vanskelige. Både i forhold til de politiske afvejninger mellem 
forskellige ønsker og hensyn i området, men også når det gælder 
dialog og forventningsafstemning med de lokale aktører – borger-
ne, de lokale virksomheder og andre med en interesse for sagen. 

På dette møde har vi fokus på de (politiske) udfordringer, der kan 
opstå i længerevarende byomdannelsesprocesser. Der gives eksem-
pler på, hvordan disse kan takles, og hvad der kan komme ud af det.

v/ Jens Heslop, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune
Ole Pilgaard Andersen, formand for Teknik og Miljøudvalget i  
Horsens Kommune
Ole Mortensen, administrerende direktør og medejer af Torntoft  
og Mortensen
Johannes Vestergaard, formand for Teknisk Udvalg i Viborg  
Kommune
Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik og Miljø i Viborg Kommune
Rikke Gramstrup Jensen, projektleder i Viborg Baneby

Lokale: Snedkeriet

STRATEGISKE MØDER

2. Cirkulær økonomi
En bæredygtig grøn udvikling kan gribes an fra mange vinkler – i 
de senere år er begrebet cirkulær økonomi kommet i fokus både 
i Danmark og på EU-niveau. Cirkulær økonomi handler grundlæg-
gende om at bevare ressourcerne i kredsløbet så længe som muligt. 
Men hvilke potentialer og muligheder er der i cirkulær økonomi i en 
kommunal kontekst? 

For kommunerne, der både er indkøbere, bygherre, planlæggere og 
arbejder med erhvervsfremme, er der potentiale for at gøre tingene 
billigere, bedre, mere effektive, fremme miljøet og skabe lokale ar-
bejdspladser. 

Hør mere om, hvad der allerede er gang i af projekter i nogle kom-
muner, og vær med til at diskutere muligheder, potentialer og ret-
ning for cirkulær økonomi i en kommunal kontekst.

v/ Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og  
formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi 
Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef i Samsø Kommune
Minor Change Group

Lokale: Forsamlingshuset
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3. Fremtidens forsyninger  
     – Er vand og affald på vej på private hænder, ligesom el?
De kommunale interesser i forsyningssektoren er store og omfatter 
primært drikkevand, spildevand, affald og fjernvarme. Reguleringen 
af den kommunale forsyningssektor har hidtil sikret, at både pro-
duktion og forbrugssiden er prioriteret. Netop dette har haft stor 
betydning for, at vi står med en forsyningssektor i verdensklasse 
med et meget stort eksportpotentiale. 

Hvordan sikres det, at den fremtidige regulering af forsyningsom-
råderne bliver indrettet på en sådan måde, at det offentlige kan 
varetage sine myndighedsopgaver som fx klimasikring og miljø-
området generelt.  Det fremtidige samspil mellem kommune og 
forsyningsselskab er et væsentligt fokusområde for kommunerne, 
der står som ejere af et eller flere forsyningsselskaber. Kom og vær 
med til at italesætte udfordringer og løsninger på dette strategiske 
temamøde om fremtiden forsyningssektor.

v/ Karen Bendix Terp, seniorkonsulent i Rhetorica
Marie Münster, seniorforsker på DTU
Lykke Leonardsen, Programleder for Grønne Byløsninger, Kommunal  
udvikling i Københavns Kommune

Lokale: Kirken

4. Kystbeskyttelse
Havet trænger sig på. Folketinget har vedtaget en revision af kystbe-
skyttelsesloven, men problemerne på kysten er slet ikke løst. Bor-
gerne forventer meget af kommunerne. Kommunerne leverer et 
stærkt beredskab. Det er godt, men det er ikke nok, borgerne efter-
lyser forebyggelse. Mange er dog overraskede over, at forebyggelse 
hverken er betalt over skatten eller forsyningstaksterne. 

Vi ser på, hvordan beskyttelsen er finansieret og organiseret i Dan-
mark og i nabolande. Vi drøfter kommunernes rolle. Hvor er kom-
munernes plads i en ny model? Kan vi finde en model imellem cen-
trale modeller for organisering over for den eksisterende decentrale 
organiseringsmodel?

v/ Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune og formand for KL’s 
Teknik- og Miljøudvalg
Merete Løvschall, kystdirektør i Kystdirektoratet
Jan V. Hansen, underdirektør i Forsikring & Pension

Lokale: Trykkeriet

5. Find din kommunes DNA
At fokusere på det, man er god til, kræver valg og fravalg. Ikke alle 
kommuner har Tivoli, Ribe Domkirke eller Skagens Museum. Men 
mindre kan også gøre det, hvis man er god til at udvælge det, man 
er god til og præsentere det på en levende og engagerende måde. 
Odsherred Kommune afstår fra det unikke, men formår at gøre det 
daglige unikt – Naturpark Odsherred.

v/Jan Beyer Schmidt-Sørensen, erhvervschef Aarhus Kommune
Jørgen Vestby Christiansen, kommunaldirektør Læsø Kommune
Niels V. Haar Sørensen, centerchef Odsherred Kommune
Ordstyrer: Carsten Kissmeyer, borgmester Ikast-Brande Kommune

Lokale: Gymnastiksalen

6. Lokalt demokrati og bæredygtig grøn  
     omstilling i internationalt perspektiv
Flere kommuner deltager i internationale projekter og udbreder de 
danske erfaringer med bæredygtig vandindvinding, affaldshånd-
tering og planlægning og ikke mindst den ramme, som det lokale 
demokrati udgør. Hvorfor skal og hvordan kan en dansk kommune 
bidrage med udvikling i eksempelvis Jordan og Malaysia? Og hvad 
får kommunerne ud af det internationale samarbejde og de res-
sourcer, der lægges i det?

Vi kaster et blik ud i verden, og henter inspiration fra internationale 
samarbejder og projekter gennem oplæg fra bl.a. kommunale del-
tagere, og debatterer muligheder og udfordringer i forhold til at 
skabe relationer til gavn for vækst og beskæftigelse i kommunen.

v/ Lennart Emborg, international konsulent i KLK
Viborg Kommune
Thomas Abildgaard Jørgensen, projektchef i VandcenterSyd
Niels Hedegaard Jørgensen, teamleder for Klima, Energi og Miljø i 
Udenrigsministeriet
Anette Aarestrup, sekretariatschef for myndighedssamarbejdet i 
Udenrigsministeriet

Lokale: Arresten
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På udflugterne er der mulighed for at se, hvordan Horsens kommu-
ne helt konkret arbejder med en række forskellige muligheder og 
udfordringer på teknik- og miljøområdet. Udflugterne finder sted på 
konferencens 1. dag, den 25. april 2017, og hver deltager skal vælge 
1 udflugt ved tilmelding til konferencen.

Generelt anbefales praktisk fodtøj og påklædning efter vejret. Der 
er deltagerbegrænsning på udflugterne – først til mølle.

1. Fængslet
FÆNGSLET er et helt særligt sted i Horsens – og i Danmark for den 
sags skyld. På bare fire år er det lykkedes at vende et negativt var-
tegn for en by 180 grader til at blive et kulturelt og erhvervsmæssigt 
fyrtårn, som lyser op langt ud over byens grænser. FÆNGSLET er nu 
kendt af 95 pct. af østjyderne og 77 pct. af alle danskere. Ikke som 
statsfængsel men som stedet der huser store erhvervskonferencer 
som VL Døgnet 2016 med 800 deltagere fra erhvervslivets top, 
et prisbelønnet Fængselsmuseum, et spirende iværksættermiljø 
og koncerter, festivaler og messer i topklasse. På dette stop får du 
mulighed for at se FÆNGSLETs imponerende bygningskompleks og 
høre mere om den spændende forvandlingshistorie.

Maks. 90 deltagere

UDFLUGTER

2. Bustur rundt om Nørrestrand 
Nørrestrand er Danmarks største byudviklingsområde. Området er 
utroligt naturskønt beliggende umiddelbart nord for selve Nørre-
strand naturområdet og med et samlet areal på 6,8 km2, hvoraf 2,5 
km2 udgør fredningen omkring Nørrestrand, er her byudviklings-
potentiale i mange år frem. Som en fuldt udbygget bydel i Horsens, 
forventes området at skulle huse op mod 9.000 indbyggere i det 
varierede og kuperede terræn. Bydelen vil bygge på naturkvaliteter 
og fællesskaber og ambitionerne for området er høje. Turen er en 
guidet bustur i området, hvor projektlederen vil fortælle om den 
kommende bydel, naturudviklingspotentialet og vise områdets 
herligheder frem. Solidt fodtøj og påklædning efter vejret tilrådes.

Maks. 30 deltagere 

3. Den genfundne bro 
”Den genfundne bro” er en bragende succes, hvor turister valfarter 
til for at se dette enestående kulturhistoriske fund. Vi hører histo-
rien om broen fra 1898 til 2015 – fra funktionel jernbane til begra-
vet i jordvold og endelig udgravet som nyt kulturhistorisk turistmål. 
Hvordan har kommunen taklet den store opmærksomhed?

Maks. 40 deltagere
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4. Vestbirk Vandkraftværk
Debatten er stor omkring det 93-årige Vestbirk Vandkraftværks 
fremtid. Her mødes vidt forskellige interesser om elproduktion, 
kulturhistorie, krav om bedre fiskepassage i åen, fugleliv i vand-
kraftsøerne mv. og store forandringer vil ske i hele vandkraft-miljøet 
med Gudenåen, Vestbirk-søerne og Vestbirk Vandkraftværk. En del 
af løsningen er etableringen af ”Natur- og Oplevelsescenter Guden-
åen”, hvor der p.t. arbejdes på et forprojekt, der ”ejes” af et bredt 
sammensat partnerskab. Naturstyrelsen er tovholder og kommu-
nens perspektiv og fremtidige engagement i anlæg og drift af et 
oplevelsescenter skal afklares.

Maks. 50 deltagere

5. Egebjerg enge og Horsens enge 
På denne gåtur ser du 2 tidligere pumpelag, der nu er blevet til våd-
områder. Vådområderne skal være med til at mindske tilførslen af 
næringsstoffer til Horsens Fjord. Samtidig tjener de også til at tilba-
geholde vand ved store afstrømninger og medvirker derved til at 
mindske faren for oversvømmelser af de huse, der ligger længere 
nede langs vandløbet. De nye naturområder giver også mulighed 
for nye naturoplevelser. Områderne ligger tæt på Horsens By og 
forbinder desuden stier langs Horsens Fjord og Nørrestrand med 
naturstien på den gamle jernbane mellem Horsens og Silkeborg. Vi 
går også gennem et kolonihaveområde, hvor problemer i relation 
til spildevand og bebyggelse kan drøftes.

OBS: Til vandreturen, som er på ca. 3 km anbefales vandtæt fodtøj, da 
den foregår på græsklædte diger og nogle steder lidt fugtigt terræn.

Maks. 20 deltagere.

6. Bustur rundt i Horsens – klimatilpasningstema 
Store dele af Horsens ligger under kote 1,5 m. Med fremtidig højere 
vandstand i fjorden og mere vand i byens 3 åer skal de lave områ-
der være mere klimarobuste overfor oversvømmelser. Klimasikrin-
gen realiseres i takt med byens store omdannelse på havnen og 
midtbyen med omlægning af primære trafikårer mv. Vi følger van-
dets vej fra dæmningen ved Bygholm Sø og langs Bygholm Å til ud-
løbet i fjorden. Projektlederen fortæller om løsninger ved terræn-
hævning og dige/sluse/pumpe, som findes i tæt samarbejde med 
forsyningsselskabet og medfinansieres af EU projektet Coast2Coast 
Climate Challenge. Ambitionen er også at skabe merværdi for byens 
borgere med kreative og gode arkitektoniske løsninger.

Maks. 55 deltagere.

7. Horsens Børnebondegård 
Børnebondegården ligger i Serridslev ved Horsens. Gården ligger i 
tilknytning til en malkekvægsproduktion. Der er flere slags husdyr 
og kæledyr på gården. Børnebondegården drives af en privat for-
ening og er baseret på frivillig arbejdskraft, men har også udsatte 
borgere i arbejdstræning. Gården er åben for alle besøgende, her-
under børneinstitutioner, skoler mv. Formålet med aktiviteterne 
på gården er at trække borgere ud på landet, hvor de bl.a. kan se og 
opleve, hvordan et produktionslandbrug er indrettet for dermed at 
få en større forståelse for landbruget. 

Maks. 50 deltagere
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8. ’Adopter en gravhøj’ – et projekt med mange vindere 
Flere af vore fredede gravhøje ligger på privat jord. Størstedelen 
trænger til pleje, hvis de ikke skal gro helt til og ødelægges af træ-
rødder. Ved et simpelt koordineringsarbejde skabes kontakten 
mellem lodsejere, der har en sådan gravhøj, til den frivillige, der 
gennem fysisk arbejde i naturen, ønsker at gøre en forskel. Mange 
melder sig til plejearbejdet på grund af det sociale samvær. Turen 
går til ’Sørens Mark’, et naturskønt område, hvor et bælte af grav-
høje støder op til en offermose. Et team af frivillige, og måske den 
glade lodsejer, vil være at træffe på stedet. Der er ujævnt terræn så 
tag fornuftigt fodtøj med.

Maks. 30 deltagere

9. Tryghedslandsbyer 
Horsens Kommune har siden 2015 gjort sig erfaringer med at skabe 
levende landsbyer igennem borgerbudgettering. 11 landsbyer har 
i projektet ”De Trygge Landsbyer” hver fået 100.000 kr. til idéud-
vikling, lokal prioritering og virkeliggørelse med frivilligt arbejde. 
Erfaringen er, at når vejen fra idé til handling er kort fremmer det 
aktivt medborgerskab, øger den sociale kapital og inspirerer til ny-
tænkning. Landsbyboerne ved bedst selv, hvad der skaber udvikling 
i deres lokalområde.  Det er de ressourcer, der også i fremtiden gør 
landsbyerne til levende og attraktive lokalsamfund. På besøget i 
udvalgte Trygge Landsbyer vil du møde landsbyildsjæle, der vil for-
tælle om erfaringerne og vise deres projekter frem.

Maks. 80 deltagere

10. Affaldssortering og fjernvarme
Vi starter på Fjernvarme Horsens´ affaldsforbrænding, hvor vi hører 
om Danmarks største fjernvarmekonverteringsprojekt. Ca. 10.000 
husstande vil over de kommende 6 år skifte opvarmningsform fra 
olie eller naturgas til fjernvarme. Projektet indeholder nedgravning 
af ca. 200 km nye fjernvarmeledninger. Vi vil også se på opførelsen 
af den første af to nye 30 MW biomassekedler til produktion af 
fjernvarme. Vi fortsætter til Horsens Kommunens Genbrugsplads 
og Deponi, som er Danmarks mest besøgte genbrugsplads. Vi vil 
høre om implementeringen af den nye affaldsplan og se omlaste-
hallen, hvor madaffald, emballage og papir afleveres med renovati-
onsbilerne inden det omlastes til videre forarbejdning.

Maks. 45 deltagere

11. Daka – Hedensted 
Daka håndterer animalske biprodukter og organiske restprodukter 
fra Dansk landbrug, industri og detailhandel. En del af disse råvarer 
anvendes til fremstilling af miljøvenligt anden generations biodie-
sel. Besøget finder sted på Daka’s biodieselanlæg i Løsning, der 
producerer 55 mio. liter biodiesel årligt til transportsektoren i både 
Danmark og andre EU medlemslande med en CO2-reduktion på 
op til 86 pct. i forhold til konventionel brændstof. Ved besøget vil 
der blive orienteret om Daka ReFood, der modtager madrester og 
friturefedt fra restauranter, supermarkeder, sygehuse, hoteller og 
kantiner, samt organiske restprodukter fra fødevareproducenter 
over hele Danmark. ReFoods anlæg ligger i forbindelse med Hor-
sens Bioenergi, hvor de indsamlede madrester og andre organiske 
restprodukter omdannes til et grønt og CO2-venligt alternativ til 
forbrænding. 

Maks. 30 deltagere

12. Biogasanlæg
Horsens Bioenergi er et af Danmarks nyeste og største biogasanlæg. 
Som et af de første biogasanlæg i Danmark bliver al biogasproduk-
tionen opgraderet/renset til bionaturgaskvalitet og ledes direkte ud 
på det danske naturgasnet. Kapaciteten er ca. 3000 m3 ren methan 
i timen, hvilket svarer til mere end 2 enfamiliehuses forbrug af na-
turgas om året. Alt lavet på 100 pct. affald fra landbrug og industri. 
Vi vil først gå en tur rundt på anlægget og efterfølgende tage en 
kop kaffe i mødelokalet. Der er god mulighed for diskussion både 
om selve anlægget, men også om processen omkring samarbejdet 
med de offentlige myndigheder.

Maks. 35 deltagere

13. Hylke – Fra olielandsby til årets  
        varmepumpeby i Europa på et år
Landsbyen Hylke ved Skanderborg vakte i 2016 international op-
sigt. De har knækket koden til, hvordan små landsbysamfund uden-
for den kollektive forsyning kan holde varmen, når de gamle oliefyr 
skrottes. På bare ét år har byen udfaset over 30 pct. af sit oliefor-
brug ved at skifte til et grønt alternativ. Det har ført til prisen ”Årets 
Europæiske Varmepumpe By 2016” fra den europæiske organisa-
tion ’European Heat Pump Association’. Hør, hvordan Hylke i samar-
bejde med varmeserviceselskabet Best Green er lykkedes med den 
grønne varmeomstilling. Få samtidig et unikt indblik i fremtidens 
grønne opvarmningsalternativ ’Nærvarme’, som bl.a. Danmarks 
Grønne Investeringsfond og Energistyrelsen har set lyset i.

Maks. 50 deltagere
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14. Havnebyen Horsens – Fra industri til ny by 
Horsens vokser, og den betydelige vækst øger behovet for et diffe-
rentieret boligudbud. Den gamle industrihavn med sin bynære pla-
cering og forældede industri ligger lige til at omdanne til ny by.
Arbejdet med omdannelsen startede tilbage i 2006 med udskriv-
ning af en arkitektkonkurrence for hele havnen, der i 2010 resulte-
rede i Masterplan – Horsens Havn. Tiden er nu inde til, at de første 
konkrete projekter er ved at blive realiseret, og dette har nødven-
diggjort, at der er udarbejdet oplæg til rammelokalplan for byom-
dannelsen af Nordhavnen.

15. Danish Crown
Danish Crown Horsens er verdens mest automatiserede svine-
slagteri. Slagteriet modtager dagligt ca. 21.000 slagtesvin fra hele 
Danmark, som efterfølgende slagtes og udskæres, hovedsageligt til 
eksport. De væsentligste markeder er Japan, Kina, Tyskland og Eng-
land, hvortil der blandt andet leveres mellemstykker til det verdens-
berømte Danish Bacon. Fokuspunkterne for Danish Crown Horsens 
har siden slagteriets begyndelse i 2005 været miljøbesparende 
produktion, dyrevelfærd, teknologisk udvikling samt kvalitet og eks-
port – alt sammen til fordel for såvel medarbejdere som kunder.

Maks. 110 deltagere

På TEKNIK & MILJØ ´17 går vi op i madspild og ressourcer. Med 600 
deltagere er det ikke så lidt mad der skal fortæres og affald, der bli-
ver genereret. Derfor har vi i år gjort ekstra meget for at værne om 
miljøet, og vi vil vise jer, hvordan man kan arbejde med madspild, 
økologi og genbrug ved helt konkret at afprøve det på konferencen. 

Mad er ikke bare sundhed og velvære, mad er også tidens store 
miljø- og klimaudfordring. Madspild, overforbrug af kød, indkøbs-
aftaler uden lokale muligheder, for lille eller ingen recirkulation af 
næringsstoffer, dyre økologiske varer. Under frokosten i FÆNGSLET 
giver rådgiver Birte Brorson en peptalk om de konkrete muligheder 
kommunerne har for at skabe mere bæredygtige måltider både i 
borgernes og kommunernes egne køkkener – uden at sprænge de 
økonomiske rammer. 

Konkrete tiltag under konferencen
Engangsservice på konferencen er lavet af bæredygtigt genbrugs-
materiale. Madaffald indsamles og omdannes til biogas. Som delta-

FOKUS PÅ MADSPILD OG RESSOURCER

ger på konferencen skal vi bare bede dig om at sortere dit affald i de 
opstillede skraldespande, så klarer vi resten. 

Maden til middagen den 25. april er overvejende økologisk og bæ-
redygtig. Erfaring har vist, at mange deltagere ikke bliver og spiser 
frokost dag 2, men hellere vil hurtigt hjem. Derfor udleveres en 
lunchbag, som man kan tage med sig på turen eller nyde hos Forum 
Horsens. Denne skal forudbestilles ved tilmelding, så vi ved, hvor 
mange vi skal pakke.

Madaffald på TEKNIK & MILJØ ´17 skal sorteres i skraldespande med 
de fælles affaldsmærker udviklet af Miljøstyrelsen, KL og Dansk Af-
faldsforeningen.
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Temamøderne går i dybden med specifikke og aktuelle emner, hvor 
deltagerne via oplæg og dialog med videnspersoner inden for om-
rådet kan dele erfaringer, få viden og inspiration med hjem til brug i 
egen kommune. 

Vælg 2 møder på dag 2
Temamøderne ligger på dag 2, onsdag den 26. april 2017, og hver 
deltager skal tilmelde sig 2 temamøder ved tilmelding.

Der er deltagerbegrænsning på 100 deltagere pr. møde – først til 
mølle.

1. Digitalisering
Digitalisering giver mulighed for at forny og udvikle det kommu-
nale serviceudbud ved at sammensætte data på nye måder. Flere er 
i gang med at få overblik og se mulighederne i at anvende åbne of-
fentlige data, og mange er i gang med at udvikle deres egen version 
af fremtidens ”Smart City”. Digitalisering er så central for den kom-
munale forretningsudvikling, at det er en væsentlig ledelsesopgave. 
Men hvordan leder vi på et område, hvor vi måske selv er på faglig 
udebane? Hvilke kompetencer kræver det i vores forvaltning? Hvor-
dan kommer vi i gang – eller videre? Og hvor kan vi bruge hinanden 
på tværs af kommuner?

Kom og diskutér disse spørgsmål på temamødet, der ledes af Allan 
J. Christensen, direktør i rådgivningsvirksomheden Cambiamento 
og fast klummeskribent på Berlingske Business om ledelse. Tidli-
gere mangeårig direktør i Rambøll og NIRAS.

v/ Allan J. Christensen, Cambiamento

Lokale: Lounge 2 – 1. sal / Lounge 1 – 1. sal (i runde 2)

2. Affald og ressourcer i kommunen frem mod 2022
Ressourcestrategien er nu inde i sit 4 år, og med slutningen af 2017 
udløber midlerne på finansloven til ekstra indsatser. Men hvad har 
vi lært af de sidste 4 års ekstra indsats? Hvor langt er vi fra målet om 
50 pct. genanvendelse i 2022? Hvor langt har kommunerne rykket 
sig, og hvordan gør man rundt om i landet? 

Vi samler op på erfaringerne, drøfter hvad vi har lært af den hidti-
dige indsats, og diskuterer det vidensgrundlag, I som kommunalpo-
litikere har at træffe beslutninger på frem mod 2022.

v/ Henning Jørgensen, Affaldskontoret

Lokale: Hulvej Hal 2

TEMAMØDER

3. Kommunal service – hvad fremmer væksten?
I Danmark er det nemt at starte en virksomhed, få en byggetilla-
delse, registrere en ejendom osv. Ifølge Verdensbanken er det dan-
ske erhvervsklima det bedste i Europa og det tredjebedste i verden. 
Alligevel har erhvervslivet i en årrække peget på lange kommunale 
sagsbehandlingstider som en barriere for vækst. 

Kommunerne har indgået en aftale om servicemål med regeringen, 
der skal nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesager, miljø- 
og husdyrgodkendelser. Aftalen sætter ansøger i centrum, og en KL 
spørgeskemaundersøgelse viser, at kommunerne har sat en række 
tiltag i værk for at styrke virksomhedernes serviceoplevelse og ned-
bringe sagsbehandlingstiderne.Spørgsmålet er, hvilke tiltag styrker 
væksten, og hvad er god service?

v/ Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og næstformand 
for KL’s Teknik- og Miljøudvalg
Per Thye Rasmussen, chefkonsulent i Dansk Erhverv
Michael Mortensen, direktør i CASA A/S
Hans Luunbjerg, borgmester i Kerteminde Kommune

Lokale: Hulvej Hal 1

4. Samarbejde i redningsberedskabets nye struktur
Kommunerne er centrale aktører, når Danmark bliver ramt af store 
som små ulykker og katastrofer. Det er meget store udfordringer, 
som vi i dag står over for i Danmark, når det gælder beredskabet 
med nye risikoer som klimaændringer, terrortrusler, cybersikkerhed 
m.m. Der er i dag 24 kommunale redningsberedskaber, og der er 
oprettet 19 nye §60 fællesskaber som følge af de politiske aftaler 
på området. Aktørerne samles til debat om, hvor og hvordan vi 
bedst samarbejder om beredskabsopgaverne i de nye strukturer, så 
vi kan sikre robusthed og tryghed i samfundet.

v/ Daniel Nyboe Andersen, 1. viceborgmester i Aalborg Kommune  
og medlem af KL’s Teknik og miljøudvalg 
Pernille Langeberg, kontorchef i Forsvarsministeriet
Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber og beredskabs- 
direktør for Brand & Redning Sønderjylland
Henrik G. Pedersen, kontorchef i Beredskabsstyrelsen

Lokale: Aqua
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5. Fremtidens kommunale veje er digitale, producerer  
     el, afvander og leder trafikanter sikkert
Veje har altid været afgørende for handel og social kommunikation. 
Måske bliver de det endnu mere, hvis de bliver rammen om de 
kommende årtiers teknologiske udvikling. Bilproducenter udvikler 
som aldrig før, dagligt gøres nye teknologiske opdagelser, som i de 
rigtige rammer kan revolutionere vores samfærdsel og kommunika-
tion. Sikkerhed og tryghed i trafikken er et mål vi kan nå.

Hvad skal Teslas selvkørende bil kunne i 2022?
v/ Kasper Bloch-Jørgensen, senior government relations specialist 
hos Tesla

Hvad skal fremtidens veje kunne?
v/ Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet

Kan ny teknologi gøre cyklister og fodgængere trygge?
v/ Klaus Bondam, direktør i Dansk Cyklistforbund

Ordstyrer: Torben Hansen, byrådmedlem i Randers Kommune og 
medlem af KL’s Teknik & Miljøudvalg

Lokale: Indgang 5

6. Nye udviklingsmuligheder ved kysterne
Med den nye planlov og en lempelse af naturbeskyttelsesloven 
får kommunerne en række nye muligheder for at udvikle kystom-
råderne med mere bosætning, flere turismetiltag mv. Samtidig stil-
les der i 2017 krav til kommunerne om, at rydde op i uudnyttede 
arealreservationer ved kysten, ligesom der gives mulighed for flytte 
ubebyggede sommerhusområder til mere attraktive beliggenheder. 
På mødet skal vi høre om både de nye muligheder og de nye skal-
opgaver.   

v/ Sigmund Lubanski, underdirektør i Erhvervsstyrelsen
Hans Erik Cutoi-Toft, afdelingschef i Kystdirektoratet

Lokale: Ny hal Syd

7. Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse
Nye gylletanke, flere vindmøller eller et nyt lokalt asylcenter er alt 
sammen fysiske forandringer, som møder borgerne i deres hverdag. 
Forandringer som kan skabe usikkerhed og utryghed over hvilken 
betydning det kan have i hverdagen. Desværre sker der ofte det 
uheldige, at borgeren først bliver opmærksomme på forandrin-
gerne i hørringsfasen, hvor det er svært at ændre noget. Og så bliver 
både politikere og forvaltning mødt at kritiske røster fra borgerne, 
som ikke føler sig hørt og inddraget i processen. Men det sker ikke 
altid. Forskning og erfaring viser, at der hvor man lokalpolitisk er 
meget bevidst om, hvor man vil hen med sin kommune – og hvor 
man er dygtig til at kommunikere det – har man også langt færre 
utilfredse borgere. 

Mød forskerne, som har kigget på planlægning og udvikling af vind-
mølleparker som eksempel på, hvordan de teknologiske løsninger 
kan tænkes ind i kommunernes strategier med borgerne som cen-
trale og konstruktive aktører i lokale forandringer.

v/ Kristian Borch, ph.d. og seniorforsker på DTU

Lokale: Ny hal Nord

8. Frivillighed på grænsen mellem ”nice og need to have"
Friluftslivet, sport og spejder – der er masser af organiserede frivil-
lige som får kommunal støtte og opbakning. Men vi oplever i disse 
år mange nye frivillige, med en tendens til mere spontanitet når 
behovet opstår, i mindre fast organisering, mindre kontinuitet og lø-
sere koblinger til kommunens initiativer. De frivillige af alle slags er 
kommet for at blive, og vi i kommunerne værdsætter deres indsats. 
Derfor er det også naturligt, at der spørges om de frivillige stadig 
er frivillige, hvis kommunen og andre borgere bliver afhængige af 
deres indsats. 

Vi vil på mødet udforske grænsen mellem det frivillige arbejde, der 
er dejligt, når det er udført, og det frivillige arbejde der indgår som 
en fast ressource i planlægningen.

Vi vil på mødet udforske grænsen mellem det frivillige arbejde der 
er dejligt når det er udført, og det frivillige arbejde der indgår som 
en fast ressource i planlægningen.

v/ Annemarie Schou Zacho-Broe, direktør for Velfærd i Fredericia  
Kommune
Bjarne Ibsen, professor og centerleder ved Center for forskning i 
Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), SDU

Lokale: Lounge 1 – 1. sal / Lounge 2 – 1. sal (i runde 2)
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
TEKNIK & MILJØ ’17 afholdes den 25. og 26. april 2017 i  
Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Hosens.

Tilmelding
Link til tilmelding findes på KL’s hjemmeside: kl.dk/tm17
Tilmeldingsfrist den 11. april 2017.

Ved tilmelding vælges 1 strategisk møde, 1 udflugt og 2 temamø-
der samt om man ønsker en luncbag to-go med sig hjem efter 
konferencen er slut. I forbindelse med tilmelding er det endvidere 
muligt at bestille hotel.

Alle spørgsmål vedr. tilmelding (valg af strategisk møde, udflugter, 
temamøder samt valg af hotel) bedes rettet direkte til Kongreskom-
pagniet på tm17@kongreskompagniet.dk eller telefon 8629 6960.

Pris
Kommuner:
Kr. 4.950,-

Øvrige deltagere: 
Kr. 6.150,- ved tilmelding før d. 13. marts 2017
Kr. 6.950,- ved tilmelding efter d. 13. marts 2017

Alle priser er ekskl. moms.

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk

 @kommunerne

 facebook.com/kommunerne

Produktion: Kommuneforlaget A/S

Design: e-Types

Parkering
Det er muligt at parkere tæt på Forum Horsens.
 
Bustransport
Der tilbydes shuttlebusser til hotellerne efter middagen  
tirsdag den 25. april

Der tilbydes endvidere bustransport fra hotellerne til konference-
stedet om morgenen onsdag den 26. april.

Tilmeld dig, læs mere og hold dig løbende opdateret på programmet 
på kl.dk/tm17 


	Regnskab for KL konference Teknik & Miljø den 25.-26. april 2017 ( 2017/144198 )
	Program - KL Teknik og Miljø 17.pdf ( 2017/144430 )

