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Kære læser

Fremtidens dygtige ledere skal ikke bare kunne læse loven 
og kunne bruge den til sit yderste. Ledelsens vilje til at lade 
virksomheden tage sit ansvar i samfundet og vise respekt – 
også for lovens ånd og samfundets værdier – er kommet i 
fokus. Forbrugere og investorer stiller krav om, at 
virksomheder opfører sig ordentligt. Virksomheder er derfor 
nødt til at have rutiner og systemer, som understøtter en 
ordentlighedskultur. 

I forsyningssektoren er der med tiden kommet et større fokus 
på miljøbeskyttelse, sundhedsstandarder og 
forsyningssikkerhed, ligesom forventningerne til tilsyn, 
transparens og en omkostningseffektiv grøn omstilling stiger. 
Også af den grund er energi- og forsyningsvirksomheder 
underlagt mange komplekse regelsæt – lige fra sektorspecifik 
regulering, selskabslovgivning og databeskyttelse til 
miljølovgivning, udbudspligt, ansættelsesretlige regler, 
forbrugerrettigheder og meget mere. 

Lederne i energi- og forsyningssektoren står derfor i dag 
mere end nogensinde før over for den grundlæggende 
opgave at etablere og vedligeholde strukturer, der hjælper 
med at sikre, at medarbejdere og ledelse kender og 
overholder lovgivning og forventninger til god adfærd.
  
I Horten arbejder vi hele tiden med at give vores kunder et 
forspring, og vi gør vores bedste for, at vores 
samarbejdspartnere og kunder er klædt godt på til at møde 
de udfordringer, som rammer dem i morgen. Derfor 
investerer Horten også betydelige ressourcer i at 
videreudvikle og vedligeholde compliance- og 
træningsprogrammer, som bl.a. skal hjælpe virksomheder og 
investorer i energi- og forsyningssektoren med at identificere 
og håndtere den enkelte virksomheds største politiske, 
økonomiske, tekniske og juridiske risici. 

I dette magasin giver vi dig en smagsprøve på nogle af de 
regler, en virksomhed inden for energi- og 
forsyningsbranchen skal være opmærksom på for at være 
compliant i dag. 

Reglerne og ikke mindst samfundets og ejernes 
forventninger til virksomhedernes håndtering af disse ændrer 
sig dog hele tiden, og det er derfor vigtigt, at du selv 
løbende sikrer dig, at du har adgang til den nyeste viden – og 
til mennesker, der kan hjælpe dig med at forstå og bruge den 
rigtigt.

God læselyst fra hele Horten-holdet! 
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Bestyrelsen i en virksomhed har ansvaret for den overordnede, strategiske ledelse af 
selskabet. Derfor skal bestyrelsen løbende vurdere, om selskabets organisering er 
den rigtige for at opfylde virksomhedens mål i fremtiden. Og om de fastsatte mål er 
de bedste for virksomheden, kunderne og ejerne.

Status på virksomhedsstrategien bør 
være en fast del af bestyrelsens årshjul, 
uanset om det er tid til at forny 
strategien. Bestyrelsen bør hvert år 
gennemgå strategien og vurdere, om 
virksomheden arbejder efter de mål, 
der er fastsat i strategien. Derudover 
bør bestyrelsen forholde sig til, om de 
fastsatte mål fortsat er de rigtige for 
virksomheden i forhold til den aktuelle 
virkelighed. 

Kommunerne bør som ejere af de 
kommunale forsyningsvirksomheder 
ligeledes evaluere ejerstrategien i løbet 
af valgperioden og tilpasse den til de 
aktuelle forhold og politiske prioriteringer.

STRATEGISKE SAMARBEJDER 
For mange forsyningsvirksomheder 
indeholder strategien et ønske om at 
indgå i mere eller mindre forpligtende 
samarbejder, f.eks. med andre for syninger, 
fordi en større virksomhed kan være 
bedre til at løfte komplekse opgaver 

eller bidrage til servicering af erhvervs-
virksomhederne i kommunerne. Ønsket 
om strategiske samarbejder med f.eks. 
private virksomheder kan også være 
motiveret af et ønske om at opfylde 
effektiviseringskrav på anden måde 
end ved at spare. 

Uanset baggrunden for at virksom heden 
forfølger sine mål i samarbejde med 
andre, skal det være klart – både for 
bestyrelsen og for den daglige ledelse 
– hvad formålet er med samarbejdet i 
forhold til strategien. 

Beslutningen om at indgå i strategiske 
samarbejder vil være en væsentlig 
beslutning for virksomheden, som skal 

FORSYNINGENS STRATEGI:
SAMARBEJDER 
ELLER FUSIONER?
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behandles i bestyrelsen. Beslutningen 
kan også kræve en godkendelse af 
generalforsamlingen eller kommunal-
bestyrelsen. 

KOMMUNALE 
FORSYNINGSVIRKSOMHEDERS 
BESLUTNINGSPROCES 
Særligt for kommunale forsynings-
virksom heder kan beslutninger om at 
etablere forpligtende samarbejder 
kræve en godkendelse eller orientering 
af virksomhedens politiske ejer, 
kommunalbestyrelsen. Dette gælder 
særligt, hvis der er tale om fusioner, 
men det er også relevant, hvis en 
forsyning ønsker at indgå i et langvarigt, 

strategisk samarbejde, som alt andet 
lige vil begrænse råderummet både for 
fremtidige bestyrelser og for ejerne. 
Derfor kan timingen af en sådan beslutning 
også være vigtig
. 
FINDES DER ET RIGTIGT TIDSPUNKT?
Hvis bestyrelsen skal tage stilling til en 
væsentlig beslutning om samarbejde 
tidligt efter, at en ny bestyrelse er 
tiltrådt, kan usikkerhed medføre tilbage-
holdenhed og måske endda modstand  
i bestyrelsen. En beslutning sent i en 
valgperiode kan også blive bremset 
eller kompliceret unødigt, fordi valg-
kampen er startet i kommunal bestyrelsen.

Det rigtige tidspunkt for en beslutning 
om at indgå i et forpligtende sam arbejde 
eller en fusion afhænger i høj grad af 
de involverede parter. Denne type 
beslutninger bør træffes i god tid før et 
kommunalvalg. Væsentlige beslutninger 
bør forberedes grundigt. Derfor er det 
ikke et dårligt tidspunkt at starte 
drøftelserne snart, så en eventuel 
beslutning kan træffes senest i starten 
af 2021, hvor kommunalvalget afholdes 
i november.
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Med de nye standardvilkår har AB-udvalget forsøgt at skabe et aftalegrundlag, som 
kan håndtere udviklingen både teknisk, processuelt og i relation til parternes 
kompetence fordeling. Vi gennemgår tre af de vigtigste emner, som bygherren skal 
være opmærksom på i udførelsesfasen: Bedre planlægning, ændringer i arbejdet og 
forsinkelser.

BEDRE PLANLÆGNING
AB-udvalget har haft fokus på, at parterne 
allerede på et tidligt tidspunkt skal af dække 
risici og forberede hånd teringen heraf. 
Formålet er at minimere (eller helt undgå) 
unødige forsinkelser, mangler og tvister.

Projektgennemgang
Som en af de væsentligste nyskabelser 
er det nu obligatorisk for parterne at 
deltage i en projektgennemgang. 
Tidligere var projektgennemgangen 
alene en mulighed. Praksis har imidler-
tid vist, at projektgennemgangen ikke 
altid bliver anvendt, eller at den bliver 
tids- og ressourcemæssigt ned prioriteret.

Projektgennemgangen har til formål at 
skabe en fælles forståelse af projektet 
og samtidig give entreprenøren mulig-
hed for at påpege evt. uhensigts mæssig -
heder samt at afdække risici, uklarheder 
og utilstrækkeligheder. Det er for-

håbningen, at projektgennem gangen 
der med kan blive et centralt værktøj i 
forebyggelsen af tvister, da forholdene 
bringes frem i lyset på et meget tidligt 
tidspunkt, hvor de er nemmere og 
billigere at håndtere. Det er bygherren, 
der skal sørge for, at projekt gennem-
gangen afholdes forud for opstarten af 
entreprisen med deltagelse af byg-
herre, rådgiver(e) og entreprenør(er). 
Derudover skal eventuelle under-
entreprenører og underrådgivere ind-
drages. 

Efter projektgennemgangen er byg herren 
forpligtet til snarest muligt at udarbejde 
en skriftlig redegørelse herom.

Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at projektgennemgangen ikke erstatter 
entreprenørens pligt til almindelig 
kvalitetssikring. 

Granskning
Som et andet forsøg på at få parterne til 
at afdække projektets risici på et tidligt 
stadie er der indført regler om, at hver  
af de projekterende, inklusive eventuelle 
projekterende entreprenører, skal granske 
eget projekt for at af dække risici og 
grænse flader til andres projekter. Ved 
delt rådgivning skal projekterings ledelsen 
koordinere granskningerne af det 
samlede projekt.

Granskning er således en integreret del 
af parternes ydelser og skal medvirke 
til, at behovet for løbende ændringer 
og antallet af fejl mindskes.

Tilsyn
Allerede under projektgennemgangen 
kan bygherren beslutte, at der skal føres 
et mere målrettet tilsyn med specifikke 
dele af entreprisen, ligesom parterne 
løbende efter behov kan an mode om 
tilsynsgennemgang.
 
Byg herren har ret til at afvise en tilsyns-
gennemgang, hvis det ikke vurderes at 
være nødvendigt. 

AB(R) 18 I UDFØRELSESFASEN: 
HVAD SKAL BYGHERRE VÆRE 
SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?

Løbende opdatering af budgetter mv.
Foruden granskning skal rådgiveren 
færdigmelde hver projekteringsfase til 
bygherren. Samtidig med færdig-
meldingen skal rådgiveren fremlægge 
opdaterede budgetter og arbejds- og 
tidsplaner. 

Rådgiveren er dog forpligtet til straks 
at meddele eventuelle væsentlige 
overskridelser af det seneste budget, 
når dette opdages, så bygherren hele 
tiden har mulighed for at styre økonomien 
i projektet. Det kan desuden være en 
misligholdelse af aftalen, hvis for-
pligtelsen ikke overholdes. 

Som bygherre bør du løbende overveje:
A. Er kvalitetssikring og granskning 

løbende gennemført?
B. Har rådgiver færdigmeldt faserne og 

fremlagt granskningsmaterialet?
C. Er tidsplaner, status på ekstra-

arbejder mv. løbende blevet 
opdateret?

ÆNDRINGER I ARBEJDET
Ændringer i arbejdet er en hyppig 
årsag til tvister. AB-udvalget har derfor 
haft fokus på at tvinge parterne til 
inden for nærmere angivne frister at  
få afklaret, om der er tale om en ændring. 
Hovedregler er, at krav om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed skal fremsættes “snarest 
muligt”, og den anden part skal tilsvarende 
svare “snarest muligt”.

Hvis der er tale om en ændring, skal 
parterne snarest indgå en tillægsaftale 
med beskrivelse af forandringer for pris 
og tid samt eventuel justering af 
sikkerheds stillelsen.

Som en nyhed fremgår det nu af reglerne, 
at entreprenøren eller råd giveren ikke er 
forpligtet til at udføre et stykke arbejde, 
før bygherren på anmodning har svaret 
på, om bygherren er enig i, at der er tale 
om en ændring. 

En anden betydelig ændring er, at 
entreprenøren hhv. rådgiveren skal 
anmode om betaling for ekstraarbejder 
inden rimelig tid, efter at de er udført, 
samt at sådanne forhold og krav løbende 
skal registreres på bygge møder og 
byg herremøder. 

På trods af de skærpede regler skal 
bygherre være opmærksom på, at 
parterne ikke pr. automatik fortaber 
deres rettigheder til betaling eller tids-
fristforlængelse ved manglende over-
holdelse af fristerne. Der er altså fortsat 
ikke tale om præklusive frister, men det 
må forventes, at der skal mindre til, før  
et krav om ekstrabetaling og tidsfrist-
forlængelse er fortabt ved passivitet. 

Samtidig skal AB 18 reglerne om 
ændring(er) læses og forstås i en 
udbudssammenhæng. De udbuds retlige 
regler sætter visse begrænsninger for 
adgangen til at foretage ændringer i en 
indgået kontrakt. Offentlige bygherrer  
skal derfor altid vurdere, om en konkret 
ændring kan ske uden fornyet udbud. 
Aftaledokumenterne har i denne  
sammen hæng ikke forrang for udbuds-
reglerne, som “genopstår” i udførelses-
fasen, hvis parterne uden hjemmel 
foretager væsentlige ændringer af 
kontrakten.

Udgangspunktet er, at ændringer, som 
er forudset i klare og entydige klausuler, 
ikke udbudsretligt er problematiske. 
Desværre passer de færreste ændringer 
i den kategori. Afhængigt af en ændrings 
prismæssige værdi, nødvendighed og 
(u-)forud sigelighed indeholder såvel 
udbuds- som tilbudsloven mulighed for, 
at ændringer kan ske uden fornyet 
udbud. Det vil dog altid bero på en 
konkret vurdering.

FORSINKELSE
En hyppig årsag til tvister er diskussioner 
om ret til tidsfristfor længelse og de 
økonomiske konsekvenser heraf.

I et forsøg på at dæmme op for en 
række af disse tvister, har AB-udvalget 
indføjet i reglerne, at bygherren skal 
opfylde følgende betingelser for at 
kunne opkræve dagbod:

1.  Fristen og dagboden skal fremgå 
klart af aftalen.

2.  Bygherren skal løbende have noteret 
overskridelsen af fristen, således som 
den måtte være ændret ved en frist-
forlængelse.

3. Bygherren skal i rimelig tid efter at 
være blevet bekendt med, at fristen 
vil blive overskredet, meddele, at 
bygherren vil kræve dagbod og fra 
hvilket tidspunkt.

Desuden er det præciseret, at dag boden 
skal beregnes som en brøkdel af 
entreprisesummen uden moms pr. 
for sinket arbejdsdag, indtil entreprisen 
er færdig. Der er fortsat ikke grund lag 
for, at man som bygherre kan få 
erstatning udover den aftale dagbod.

Som bygherre er det altså vigtigt at 
være opmærksom på at indgå en utve-
tydig aftale om dagbod og løbende 
følge med i byggeriets fremdrift, så 
man kan nå at reklamere rettidigt i 
tilfælde af forsinkelse fra entreprenørens 
side.
 
Hvis der ikke er aftalt dagbod, er den 
udfyldende regel fortsat, at bygherren 
er berettiget til erstatning for 

dokumenterede tab i medfør af den 
ansvarspådragende forsinkelse.

AB-SYSTEMET BETYDER FLERE OG 
MERE DETALJEREDE REGLER 
Det nye AB-system indfører flere og 
mere detaljerede regler for parternes 
ageren under udførelsen. Den grund-
læggende tankegang er, at jo tidligere 
problemer identificeres og adresseres, 
des bedre og billigere kan de håndteres. 
Samtidig kan manglende iagttagelse af 
reglerne udgøre en misligholdelse af 
aftalen eller resultere i fortabelse af 
rettigheder.

Det er derfor vigtigt, at man som byg-
herre ikke blindt overlader tilsyns-
forpligtelserne til sin bygherrerådgiver 
eller anden tilsynsførende, men – som 
minimum – er opmærksom på, om de 
konkrete tiltag rent faktisk udføres af 
bygherrerådgiveren.

Særligt i forhold til ændringer er det vigtigt 
for offentlige bygherrer at være op -
mærksomme på, om en ændring udløser 
(ny) udbudspligt.

0706 AB18 AB18
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De nye AB-regler indeholder væsentlige ændringer i måden, mangler og tvister 
håndteres på. Denne artikel er tredje og sidste artikel i en serie, hvor vi sætter fokus 
på en række af bestemmelserne i de nye standardvilkår, som bygherre bør være 
særligt opmærksom på.

AB 18 og ABR 18 indeholder mange nye 
tiltag i relation til både udbuds- og 
udførelsesfasen, der bl.a. skal medvirke 
til at reducere mangler og tvister. På 
trods af disse gode intentioner kan der 
alligevel vise sig at være mangler ved 
byggeriet, ligesom det er usandsynligt, 
at man fremover helt kan undgå tvister 
mellem byggeriets parter.

I denne artikel gennemgås nogle af de 
vigtigste ændringer i AB-systemet, som 
bygherren bør have særligt fokus på, 
hvis der konstateres mangler ved 
byggeriet eller i tilfælde af tvister.

KVALITETSSIKRING OG MANGLER
Ifølge de nye standardvilkår skal arbejdet 
udføres i overensstemmelse med 
aftalen, fagmæssigt korrekt og i overens-
stemmelse med bygherrens anvisninger. 
Med andre ord er der ikke lagt op til, at 
der skal ske en ændring af definitionen 

af, hvornår der foreligger en mangel.

Såvel bygherren som entreprenøren har 
en interesse i, at mangler afdækkes og 
afhjælpes, mens byggeriet pågår, og at 
de mangler, som måtte vise sig ved 
afleveringen, hurtigt afhjælpes.

Kvalitetssikring har derfor været et 
centralt punkt i udvalgsarbejdet, og der 
er indarbejdet regler i både AB 18 og 
ABR 18 om kvalitetssikring og 
granskning af projektet. 

Forventningen er, at omfanget af fejl og 
mangler kan mindskes betydeligt ved, 
at der allerede på et tidligt tidspunkt i 
byggeriet indføres et effektivt tilsyn, 
ligesom nye regler om granskning af 
projektet skal være et redskab til at 
identificere eventuelle problemer tidligt 
i forløbet.

NYE TILTAG VEDRØRENDE MANGLER
Som noget nyt indeholder AB 18 
bestemmelser om, at der afholdes en 
”før-gennemgang” i rimelig tid inden 
den aftalte aflevering. Formålet er, at 
entreprenøren inden aflevering kan 
afhjælpe eventuelle påpegede forhold. 

Hvis der på trods af før-gennemgangen 
alligevel konstateres mangler ved 
afleveringen, skal der efterfølgende 
afholdes en ”afhjælpningsgennemgang”. 
Tidspunktet for afhjælpningsgennem-
gangen fastsættes, med henblik på at 
entreprenøren har tid til at afhjælpe 
manglerne og for at kunne afholde en 
samlet afhjælpningsgennemgang.

Efter afhjælpningsgennemgangen skal 
bygherren udfærdige en protokol, hvori 
der tages stilling til, om de påberåbte 
mangler er afhjulpet. Hvis bygherren 
mener, at alle mangler er afhjulpet, kan 
bygherren i stedet for protokollen vælge 
at afgive en erklæring til entreprenøren.

Finder bygherren, at mangler, der er 
påtalt ved eller efter aflevering, ikke er 

afhjulpet, skal bygherren inden 10 
arbejdsdage meddele entreprenøren, 
hvilke mangler der fortsat påberåbes. 
Herefter er bygherren berettiget til at 
lade de påberåbte mangler udbedre for 
entreprenørens regning.

Entreprenøren har dog endnu et 
afhjælpningsforsøg, hvis der er gjort et 
reelt forsøg på at afhjælpe alle mangler, 
og de resterende mangler kun udgør en 
mindre del. I så fald skal afhjælpning 
foretages straks.

5-ÅRIG ANSVARSPERIODE FRA 
AFLEVERING AF BYGGE- OG 
ANLÆGSARBEJDER
Der gælder fortsat en 5-års ansvars-
periode fra afleveringen, men i forbindelse 
med revisionen af standard vilkårene er 
det besluttet, at fristen også skal gælde 
for rene anlægs arbejder. 

Der er desuden indført en ny regel, 
hvorefter der efter afhjælpning af mangler 
løber en ny 5-års frist fra tidspunktet for 
afslutningen af af  hjælpningen. Denne frist 
løber dog maksimalt i 3 år efter udløbet af 
den oprindelige 5-års frist. Det betyder 
eksempelvis, at “tillægsfristen” kun er 4 år 
for mangler konstateret i år 4 efter 
afleveringen. 

Det er vigtigt at huske, at disse frister 
er reklamationsfrister. Ved siden af 
reklamationsfristerne gælder ligeledes 
forældelseslovens frister og de 
almindelige regler om passivitet.

FÆRRE OG HURTIGERE LØSNINGER 
AF TVISTER
Voldgift er ofte dyrt og tidskrævende og 
kan være ødelæggende for sam arbejdet. 
Byggeriets parter har derfor efterspurgt 
hurtigere og billigere tvisteløsnings-
muligheder. Det nye AB-system inde-
holder således betydelige ændringer i 
reglerne om konfliktløsning.

Konfliktløsningsreglerne skal bidrage til, 
at eventuelle uoverensstemmelser, som 
opstår under en byggesag, løses tidligt, 
hurtigt, billigt og – ideelt set – af 
parterne selv.

LØSNINGSTRAPPE
For det første indføres der med de nye 
regler en løsningstrappe med forhandlinger 
i to led. I tilfælde af uenighed skal 
parterne som det første selv forsøge at 
løse tvisten ved forhandling på projekt-
lederniveau og dernæst på ledelses-
niveau. 

Forhandlingsforløbet er en obligatorisk 
procesforudsætning, som betyder, at 
parterne først kan gå videre til andre 
former for konfliktløsning, efter de har 
gennemført egen forhandling. Derfor 
har parterne også pligt til at møde op 
og deltage i forhandlingsforløbet.

Efter endt (forgæves) forhandling kan 
parterne ikke anlægge voldgiftssag i de 
første fire uger. Derimod kan parterne 
gå til mægling, mediation, hurtig 
afgørelse eller vælge at gennemføre 
syn og skøn. 

MEDIATION OG MÆGLING
Mulighederne for mediation og 
mægling har eksisteret længe. Tidligere 
var det frivillige konfliktløsnings-
instrumenter, som kun sjældent blev 
brugt af byggeriets parter. 

Med de nye standardvilkår gøres det 
obligatorisk for parterne at deltage i 
mediation eller mægling, hvis den ene 
part eller voldgiftsretten ønsker det. 

Parterne kan anmode om mediation 
eller mægling umiddelbart efter endt 
forhandling. 

Hvis den anden part begærer sagen 
afgjort ved hurtig afgørelse, senest 10 
arbejdsdage efter at der er anmodet 
om mediation eller mægling, kan 
mediation eller mægling dog ikke 
iværksættes.

Det følger også af reglerne, at en 
voldgiftssag ikke kan opstartes, mens 
parterne forsøger at løse konflikten 
gennem mediation eller mægling.

HURTIG AFGØRELSE
Som nævnt ovenfor indfører reglerne et 
nyt tvisteløsningsinstrument: Hurtig 
afgørelse. Hurtige afgørelser træffes af 
en opmand udmeldt af Voldgifts nævnet 
på skriftligt grundlag efter en kort 
forberedelse. I processen vil det være 
muligt at foretage en besigtigelse, men 
ikke at gennemføre syn og skøn eller 
føre vidner. 

En hurtig afgørelse er bindende. 
Afgørelsen bliver endelig, medmindre 
den indbringes for voldgift inden 8 
uger. Ordningen skal især imødekomme 
parternes ønske om en hurtig afklaring 
af tvister under byggeriets gang, 
eksempelvis om der er tale om en 
ændring i arbejdet, herunder eventuelt 
konsekvenser for byggeriets tid og pris. 

SAMMENFATTENDE VURDERING
Det nye AB-system bygger videre på 
kendte regler, men indfører også flere 
nye tiltag. I praksis er bestemmelserne 
så småt ved at blive integreret i byg-
herrernes udbuds- og kontrakt materiale 
landet over, og vi skal nok ikke vente 
længe, før de første tvister efter de nye 
regler begynder at dukke op.

Det bliver interessant at se, om 
intentionen om hurtigere og billigere 
løsninger på byggeriets tvister bliver 
opfyldt, eller om processen i sidste 
ende ender med at blive længere, 
tungere og måske dyrere. 

Desuden bliver det spændende, om de 
nye regler får held med at reducere 
antallet af mangler i byggeriet, der 
længe har været en udfordring.

MANGLER OG TVISTER I BYGGERIET: 
DET SKAL BYGHERRE VÆRE SÆRLIGT 
OPMÆRKSOM PÅ I AB(R) 18

Forhandling 
projektleder niveau

Forhandling 
ledelses niveau

Meditation/
Mægling

Hurtig afgørelse
Voldgift/ 
forenklet  
voldgift

Syn og skøn

Max. 5 dage Max. 5 dage efter frist Min. 4 uger

TIDSLINJE TVISTELØSNING

AB18 AB1808



1110

BYGGE-OG ANLÆGSKONTRAKTER

KONTRAKTVÆRDI1

< 300.000 kr.

KONTRAKTVÆRDI1 
≥300.000 kr. og 
< 3.000.000 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 41.305.415 kr.

KONTRAKTVÆRDI1

> 3.000.000 kr. og 
< 41.305.415 kr.

Kontrakten er 
ikke omfattet af 

procedurereglerne i 
tilbudsloven.

Husk: Selvom 
der ikke gælder 

egentlige 
procedureregler, skal 
kontrakten afspejle 

markedsvilkår.

Der kan frit 
vælges mellem 

underhåndsbud, 
offentlig eller 

begrænset licitation, 
jf. tilbudsloven.3

EU-udbud, jf. 
forsyningsvirksom-
hedsdirektivet (se 
implementerings-
bekendtgørelsen).

Husk, at tilbuds- 
lovens §3, stk. 2 

og §7 også finder 
anvendelse i EU-

udbud

ORDREGIVER:2

Staten og kommunal 
eller regional 
myndighed

ORDREGIVER:2

Offentligretligt organ

Offentlig eller 
begrænset licitation, 

jf. tilbudsloven.3

Der kan frit 
vælges mellem 

underhåndsbud, 
offentlig eller 

begrænset licitation, 
jf. tilbudsloven.3+4

1. Kontraktværdien skal opgøres ekskl. moms.

2. Udbudsguiden gælder alene for ordregivere, som udøver en aktivitet omfattet af 
forsyningsvirksomhedsdirektivet og som indkøber til brug for denne aktivitet.

3. Husk: Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse (dvs. potentielt kan interessere tilbudsgivere 
i andre EU medlemsstater), er der pligt til at sikre en "passende grad af offentlighed.”

4. Hvis arbejdet (projektet) får støtte efter lov om almene boliger mv., eller efter lovgivningen om 
byfornyelse, skal der gennemføres en licitation. Tilsvarende gælder for bygge-og anlægsarbejder, der 
får tilsagn om offentlig støtte, herunder garantier eller udgiftsrefusion, at den myndighed, der har ydet 
støtten kan bestemme, at der skal gennemføres en licitation.

5. Ved varer-og tjenesteydelseskontrakter sondres der ikke mellem offentligretligt organ og kommunal/
regional myndighed, idet reglerne er de samme for disse typer af ordregivere.

UDBUDSGUIDE: 
INDKØB TIL BRUG FOR 
FORSYNINGSAKTIVITET
GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018

VARER OG TJENESTEYDELSER5

KONKTRAKTVÆRDI1

< 500.000 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 500.000 kr.
< 3.298.179 kr.

KONKTRAKTVÆRDI 
≥ 3.298.179 kr.

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten 
skal afspejle 

markedsvilkår.

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Indkøbet skal 
ske på markeds-
mæssige vilkår, 
jf. udbudslovens 

afsnit V.

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

EU-udbud, jf. 
forsyningsvirksomhedsdirektivet (se 
implementeringsbekendtgørelsen)

SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER (BILAG XVII-TJENESTEYDELSER)5

KONKTRAKTVÆRDI1

< 500.000 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1
≥ 500.000 kr.
< 7.445.100 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 7.445.100 kr.

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten 
skal afspejle 

markedsvilkår

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Indkøbet skal 
ske på markeds-
mæssige vilkår, 
jf. udbudslovens 

afsnit V

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

”Light-udbud”, jf. 
forsyningsvirksomhedsdirektivet (se 
implementeringsbekendtgørelsen).

Mød os på LinkedIn-gruppen: 
Hortens Udbudsrettens A-Z

Hortens Udbudshotline: 
Tlf.: 3334 4422

UDBUDSGUIDEUDBUDSGUIDE
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BYGGE-OG ANLÆGSKONTRAKTER

KONTRAKTVÆRDI1

< 300.000 kr.

KONTRAKTVÆRDI1 
≥300.000 kr. og 
< 3.000.000 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 41.305.415 kr.

KONTRAKTVÆRDI1

> 3.000.000 kr. og 
< 41.305.415 kr.

Kontrakten er ikke
omfattet af

procedurereglerne i
tilbudslovens afsnit

I.
Husk: Selvom der

ikke gælder
egentlige

procedureregler,
skal kontrakten

afspejle
markedsvilkår.

Der kan frit vælges
mellem

underhåndsbud,
offentlig eller

begrænset licitation,
jf. tilbudslovens

afsnit I.2

EU-udbud, jf. 
udbudslovens afsnit 

II.

Bemærk: 
Tilbudslovens § 3, 
stk. 2 og § 7 også 
finder anvendelse i 

EU-udbud.

ORDREGIVER:
Staten og kommunal 

eller regional 
myndighed

ORDREGIVER:
Offentligretligt organ

Offentlig eller
begrænset licitation,

jf. tilbudslovens
afsnit I.2

Der kan frit vælges
mellem

underhåndsbud,
offentlig eller

begrænset licitation,
jf. tilbudslovens

afsnit I.2 + 3

UDBUDSGUIDE: 
”ALMINDELIGE” INDKØB
GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018

VARER OG TJENESTEYDELSER 4

KONKTRAKTVÆRDI1

< 500.000 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1
≥ 500.000 kr.
< 3.298.179 kr.
≥ 500.000 kr.

< 1.072.094 kr.6

KONKTRAKTVÆRDI 5 

≥ 1.645.367 kr.
≥ 1.072.094 kr.6

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten 
skal afspejle 

markedsvilkår.

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Indkøbet skal 
ske på markeds-
mæssige vilkår, 
jf. udbudslovens 

afsnit V.

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

EU-udbud, jf. udbudslovens afsnit II.

LIGHT-REGIMET (Bilag XIV-tjenesteydelser)*

KONKTRAKTVÆRDI1

< 500.000 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1
≥ 500.000 kr.
< 5.583.825 kr

KONKTRAKTVÆRDI1

≥  5.583.825 kr.

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten 
skal afspejle 

markedsvilkår

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 

afsnit IV.

Indkøbet skal 
ske på markeds-
mæssige vilkår, 
jf. udbudslovens 

afsnit V

Med klar grænse-
overskridende 

interesse

Uden klar grænse-
overskridende 

interesse

”Light-udbud”, jf. udbudslovens 
afsnit III

Mød os på LinkedIn-gruppen: 
Hortens Udbudsrettens A-Z

Hortens Udbudshotline: 
Tlf.: 3334 4422

1. Kontraktværdien skal opgøres ekskl. moms.

2. Husk: Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse (dvs. potentielt kan interessere tilbudsgivere i andre 
EU medlemsstater), er der pligt til at sikre en “passende grad af offentlighed.”

3. Underhåndsbud kan ikke anvendes, når arbejdet får støtte efter lov om almene boliger m.v. eller lovgivning om 
byfornyelse. Bemærk, at når projektet får tilsagn om offentlig støtte, herunder garanti eller udgiftsrefusioner, kan 
den myndighed, der har ydet støtte, bestemme, at den økonomiske tærskel for underhåndsbud skal gælde, idet 
denne i udgangspunktet ikke gælder, jvf. Bekendtgørelse nr. 817 af 23.08.2005.

4. Ved varer- og tjenesteydelseskontrakter sondres der ikke mellem offentligretligt organ og kommunal/regional 
myndighed, idet reglerne er de samme for disse typer af ordregivere.

5. Gælder kommunale og regionale myndigheder samt offentligretlige organer

6. Gælder for staten

*.     Lightregimet gælder for sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Fx:

• Sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede 
tjenesteydelser

• Administrative tjenester på det sociale område, 
uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det 
kulturelle område

• Lovpligtig socialsikring
• Velfærdsydelser
• Hotel- og restaurationstjenesteydelser

• Juridiske tjenesteydelser
• Fængselsrelaterede tjenester og tjenester i 

forbindelse med offentlig sikkerhed og 
redningstjenester

• Efterforsknings- og sikkerhedstjenester
• Posttjenester

UDBUDSGUIDEUDBUDSGUIDE
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I en principiel dom vedrørende spildevandsselskabernes forpligtelser ved by udvikling af 
erhvervsejendomme til boliganvendelse fastslår Københavns Byret, at spilde vands-
selskaberne ved omdannelse af en tilsluttet erhvervsejendom ikke er forpligtet til at 
føre stik frem til de nye boligmatrikler. Det er derfor i overensstemmelse med 
betalings loven, at spildevandsselskabet ved en efterfølgende overtagelse ikke betaler 
for det spildevandsanlæg, som bygherre opfører til forsyning af de nye boligmatrikler.

Sagen drejede sig om omdannelse af 
det tidligere “Grønttorvet” i Valby til en 
ny bydel med ca. 2.200 nye boliger. Da 
Grønttorvet blev etableret i 1950’erne, 
blev ejendommen tilsluttet spildevands-
forsyningsnettet.

HOFOR Spildevand A/S (HOFOR) og 
Ny Valby Byudvikling, der ejer 
ejendommen, hvor den nye bydel er 
under opførelse, indgik aftale om, at 
HOFOR efter opførelsen af det spilde-
vandsanlæg, som skulle forsyne de nye 
boligejendomme, skulle overtage 

anlægget, og herefter fremadrettet eje, 
drive og vedligeholde anlægget. Parterne 
var imidlertid ikke enige om, hvorvidt 
der skulle betales godtgørelse for spilde-
vandsanlægget ved over dragelsen. 

Retssagen drejede sig derfor om, hvor-
vidt HOFOR var forpligtet til at føre stik 
frem til grundgrænsen for de nye boliger 
og som en konsekvens heraf var 
forpligtet til at betale godt gørelse for 
spildevandsanlæggets værdi ved en 
overtagelse af anlægget efter opførelse 
som privat bygge modning. 

PRINCIPIEL DOM OM 
FORSYNINGSPLIGT VED 
BYOMDANNELSE

Under sagen gjorde HOFOR gældende, 
at forsyningspligten for spildevands-
selskabet var opfyldt ved fremføring af 
stik til den samlede ejendom, og at 
udstykning af nye ejendomme inden for 
den oprindelige ejendoms skelgrænser 
ikke udløste krav på yderligere frem føring 
af stik. 

Problemstillingen er principiel og har 
givet anledning til mange tvister blandt 
spildevandsselskaber og ejendoms-
udviklere, særligt de seneste år efter 
Højesterets dom i den såkaldte Kolding 

Business Park-dom, U.2013.1332H. Her 
fandt Højesteret, at der ikke kan 
opkræves yderligere tilslutningsbidrag 
ved omdannelse af allerede tilsluttede 
erhvervsejendomme til boliganvendelse.

Mange spildevandsselskaber har som 
HOFOR haft den praksis, at ligesom en 
sådan erhvervsejendom anses for 
færdigtilsluttet i relation til betaling af 
tilslutningsbidrag, så må ejendommen 
anses for fuldt forsynet med det stik, der er 
fremført til den oprindelige grundgrænse.

KØBENHAVNS BYRET GAV HOFOR 
MEDHOLD
Retten gav HOFOR medhold i dette 
synspunkt og fandt efter bl.a. en 
gennemgang af forarbejderne til 
miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, at 
forsyningspligten ikke indebærer en 
pligt for spildevandsselskabet til at føre 
stik frem til udstykninger fra en allerede 
tilsluttet ejendom. 

Retten fandt, at HOFOR havde opfyldt 
sine forsyningsforpligtelser ved den 
oprindelige forsyning af Grønttorvet og 
var derfor ikke forpligtet til at opføre 
det spildevandsanlæg, som skulle 
etableres til forsyning af de nye bolig-
parceller, der blev udstykket fra 
ejendommen.

Derudover fastslog retten, at betalings-
lovens § 6 og angivelserne i 
bestemmelsen om godtgørelse for 
anlæggets værdi ved overtagelse ikke 
indebærer en forpligtelse for HOFOR til 
at betale for overtagelse af et nyopført 
anlæg på en ejendom, hvor HOFOR har 
opfyldt sine forsyningsforpligtelser – 
uanset at anlægget opføres i forbindelse 
med udstykninger fra ejendommen. 

Retten lagde ved fortolkningen af 
betalingslovens § 6 vægt på formålet 
med indførelsen af betalingsloven og 
herunder ønsket om at skabe rimelige 
og ligelige økonomiske vilkår mellem 
ejerne af de private spildevandsanlæg 
og for deltagerne i kloakforsyningen 
som helhed.

Dommen, der blev afsagt 28. juni 2018, 
har betydning for alle landets spilde-
vandsselskaber, da den indeholder en 
principiel stillingtagen til spildevands-
selskabernes forsynings- og betalings-
forpligtelser i sammenhæng med 
omdannelse af tidligere erhvervs-
ejendomme til boliganvendelse.

På grund af sagens principielle række-
vidde medvirkede tre byretsdommere i 
den enstemmige afgørelse. 
Dommen er anket til landsretten af Ny 
Valby Byudvikling.

KONSEKVENSER FOR IGANGVÆRENDE 
OG AFSLUTTEDE SAGER
For spildevandsselskaber, som hidtil har 
haft en anden praksis end den, der 
følger af dommen, bør dommen give 
anledning til overvejelser i forhold til at 
ændre praksis, så der fremadrettet ikke 
længere betales godtgørelse for 
overtagelse af spildevandsanlæg opført 
i forbindelse med omdannelse af 
tidligere tilsluttede erhvervsgrunde til 
boliganvendelse. 

Det forhold, at dommen er anket, kan 
dog begrunde, at den hidtidige praksis 
opretholdes, indtil der foreligger en 
endelig dom, der afklarer problem-
stillingen.

En praksisændring kan kombineres 
med beslutning om, at de aftaler, der 
fremadrettet indgås om overtagelse af 
privat opførte spildevandsanlæg i 
forbindelse med byomdannelser, 
indeholder en mulighed for økonomisk 
godtgørelse for spildevandsanlægget, 
hvis en senere dom tilsidesætter den 
forståelse af forsyningspligten og 
betalingslovens § 6, som følger af 
dommen fra Københavns Byret. 

For afsluttede sager vil den nye dom 
fra Københavns Byret alene have 
betydning, såfremt der aftaleretligt er 
taget højde herfor i den aftale om 
overdragelse af spildevandsanlægget, 
som oprindeligt er indgået mellem 
spildevandsselskabet og byggemodner. 
Er der ikke aftaleretligt givet spilde-
vands selskabet mulighed for at kræve 
tilbagebetaling af en allerede erlagt 
godtgørelse, vil dette som udgangs-
punkt ikke være et krav, uanset at den 
nye dom fastslår, at der ikke har været en 
forpligtelse til at betale godt gørelsen.

FORSYNINGSPLIGT VED BYOMDANNELSE FORSYNINGSPLIGT VED BYOMDANNELSE
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I september 2016 fremlagde energi-, forsynings- og klimaministeren Danmarks første 
samlede forsyningsstrategi. Et element i strategien er at skabe en effektiv 
forsyningssektor, der aktivt bidrager til udvikling af nye forsyningsløsninger og 
samtidig danner grundlag for dansk eksport af viden til det globale marked. 

Samarbejder mellem vandselskaber og 
private aktører, hvor parterne går 
sammen om at udvikle produkter til 
gavn for både borgere og 
virksomheder, er blevet en vigtig del af 
løsningen på at efterkomme målene i 
forsyningsstrategien. I denne artikel 
giver vi inspiration til organisering og 
gennemførelse af de forskellige former 
for samarbejder, der kan indgås mellem 
vandselskaber og erhvervsliv. 

SAMARBEJDER MELLEM 
VANDSELSKABER OG PRIVATE 
VIRKSOMHEDER
Videndeling og innovation i 
vandsektoren kan blandt andet ske ved 

udviklingssamarbejder mellem 
vandselskaber og private virksomheder. 

Går sammen om udviklingen mv.

F P

Et samarbejde mellem vandselskaber 
og private virksomheder kan have både 
økonomiske og miljømæssige fordele 
for parterne. På den ene side får de 
private aktører mulighed for at udnytte 

vandselskabernes højtspecialiserede 
viden inden for fx vandteknologi, 
infrastruktur eller klimatilpasning. 
Omvendt opnår vandselskaberne hjælp 
til finansiering af større projekter eller 
specialiseret viden inden for andre 
områder som fx softwareudvikling. 

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er 
dog, at vandselskaberne er underlagt 
intensiv regulering. Det betyder, at 
vandselskabet både er begrænset af de 
aktiviteter, selskabet må udøve, ligesom 
der er grænser for, hvad selskabets 
midler kan anvendes til. Derfor er det 
vigtigt at få fastlagt en klar ramme for 
samarbejdet og for parternes bidrag og 
betalinger i projektet. Typisk vedrører 
denne type af samarbejder udviklings-
projekter inden for vandselskabets 
kerneopgave.

VIDENDELING OG INNOVATION 
I VANDSEKTOREN

40/60-selskabskonstruktionen kan dog 
dæmme op for nogle af disse 
udfordringer.

ETABLERING AF 40/60-SELSKABER 

40/60 selskab

F P

Et 40/60-selskab er et aktie- eller 
anpartsselskab, som i fællesskab ejes af 
et vandselskab og en privat 
virksomhed. Gennem det fælles 
ejerskab har parterne mulighed for at 
drive kommercielle aktiviteter sammen 
uden de samme omsætnings-
begrænsninger, der ellers gælder for 
vandselskabers udøvelse af tilknyttede 
aktiviteter. Som navnet antyder, er det 
en betingelse for et 40/60-selskab, at 
ejerskabsforholdene i selskabet er delt 
mellem vandselskabet og den private 
virksomhed således, at vandselskabet 
ejer mindre end 40 % af selskabet, og 
at den eller de private deltagere ejer 
mere end 60 %. 40/60-selskabet kan 
have flere ejere fra hver sektor og en 
anderledes fordeling af ejerandelene, så 
længe 40 %-grænsen for vand-
selskabets ejerskab respekteres.

Fordelene ved 40/60-selskaber er 
blandt andet, at vandselskabet får 
mulighed for at opnå erfaringer, der 
styrker selskabets kompetencer, ligesom 
selskabet gennem 40/60-konstruktionen 
får lejlighed til at engagere sig i eksport 
af driftsmæssig viden. Etableringen af 
et 40/60-selskab skaber dermed 
rammerne for videndeling på flere 
forskellige niveauer, hvilket blandt 
andet giver grundlag for udvikling af 
nye teknologier og produkter, som kan 
styrke den danske vandsektor, og som 
private virksomheder kan eksportere. 

Ud over muligheden for videndeling har 
40/60-selskabet den fordel, at vand-
selskabet får lejlighed til at udføre 
andre aktiviteter end sine hoved opgaver. 

Herudover er 40/60-konstruktionen ikke 
begrænset af et omsætningsloft, om 
end det er et krav, at omsætningen i 
40/60-selskabet til enhver tid skal være 
af væsentlig mindre omfang end 
vandselskabets hovedvirksomhed. 

SAMARBEJDER GENNEM NETVÆRK 
OG FORENINGER MV.
Videndeling og innovation i forsynings-
sektoren kan også ske gennem en 
række projekter mellem forsynings-
selskaber, kommuner, private 
virksomheder og/eller viden institutioner, 
som har etableret et organiseret 
netværk, fx inden for rammerne af en 
forening. 

Forening

F VK P

En forening stiftes med henblik på 
varetagelse af et fælles formål for 
foreningens medlemmer, der er 
nærmere fastsat i foreningens 
vedtægter. 

Foreninger kan skabe grundlag for 
videndeling og udviklingsprojekter på 
mange forskellige niveauer mellem flere 
partnere, som har en erklæret interesse 
i udvikling af produkter og drift af 
vandsektoren i kraft af deres 
medlemskab. 

Foreningens medlemmer kan opnå rig 
mulighed for at videndele på tværs af 
sektorer, og det skal heller ikke 
undervurderes, at foreningsmedlemmer 
qua deres medlemskab ofte føler et 
stort ansvar for de aktiviteter, 
foreningen beskæftiger sig med. 
Endvidere er der en nem adgang til 
parter i andre sektorer, som kan være 
relevante for konkrete projekter, der på 
sin side fx kan danne grundlag for 
etablering af et udviklingssamarbejde 
som beskrevet ovenfor.

Herudover er det ikke af uvæsentlig 
betydning, at fx kommuner og 
videninstitutioner kan være medlemmer 
uden at begrænse foreningens 
aktiviteter ved øremærket kontingent 
eller støtte.

AKTØRER

F = Forsyningsselskab
P = Privat virksomhed

K = Kommune 
V = Videninstitution 

INNOVATION INNOVATION
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1.  Loven giver mulighed for at videreudvikle 
Ledningsejer-registeret (LER), der fremover skal være 
en digital platform for digital udveksling af 
standardiserede ledningsoplysninger.  

2. Formålet med den digitale platform er bl.a. at 
fremme samgravning og samføring. Loven gør det 
nemlig lettere at koordinere gravearbejder og at 
finde ledig kapacitet i føringsrør til samføring af 
ledninger.

3. De nærmere regler for, hvilke ledningsoplysninger, 
der skal udleveres og i hvilket format, vil blive fastsat 
i en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen har netop 
været sendt i høring og forventes at blive 
offentliggjort den 1. juni 2019 – et halvt år før 
bekendtgørelsen forventes at træde i kraft.

4. Loven pålægger ledningsejere at gøre deres 
ledningsoplysninger klar til at blive udleveret efter de 
nye krav. Ledningsejerne har dog en 
indfasningsperiode på 3 ½ år, fra systemet er sat i 
drift, til ledningsoplysningerne skal være klar. 

 5. Alle ledningsejere skal – når udfasningsperioden er 
udløbet – have digitaliseret og standardiseret deres 
ledningsoplysninger. Dette kan de enten gøre selv 
eller med hjælp fra en tjenesteyder.  

6. Loven medfører ikke, at eksisterende ledninger skal 
genopmåles. Hvis nye ledninger derimod graves ned 
i jorden efter, det nye system går i drift, skal 
ledningsejer udlevere ledningsoplysninger, der 
opfylder de krav, som vil fremgå af bekendtgørelsen.  

6 TING DU BØR VIDE OM 
ÆNDRINGER I LERLOVEN
Ændringen af lov om registrering af ledningsejere trådte i 
kraft den 1. januar 2018. Men hvad indebærer lovændringen? 
Vi giver dig her en introduktion til 6 ting, som du bør vide. 

1.   Hvad er baggrunden for ledningsomlægningen?
- Er ledningsomlægningen nødvendig?
- Er der et bedre (og billigere) alternativ end 

ledningsomlægning?

2. Er ledningens nuværende placering særligt beskyttet 
(ved aftale, deklaration, kendelse eller lignende – alt 
bør findes frem)? 
- Er der betalt erstatning for at have ledningen 

liggende? 
- Er der indgået aftale om fravigelse af 

gæsteprincippet?

3.  Hvis ledningsarbejdet er nødvendigt, hvordan skal 
ledningsarbejderne i givet fald gennemføres?

4.  Er anlægsmyndighedens anlægsprojekt - og dermed 
grundlaget for ledningsomlægningerne - endeligt 
fastlagt? 
- Skal der tages forbehold ved projektering af 

ledningsomlægningerne? 
- Kan der ved ændring af anlægsprojektet samlet 

spares penge (se også pkt. 1)?

5.  Er der behov for særlig koordinering i forhold til 
andre ledningsejeres og/eller anlægsmyndighedens 
anlægsarbejder?

6.  Har parterne aftalt en frist for gennemførelse af 
ledningsarbejderne?
- Er der behov for at fastsætte frister?
- Hvilke risici er der for, at tidsplanen ikke kan 

overholdes, og er der behov for at tage forbehold 
herfor?

7.  Kan overholdelse af en eventuel tidsplan mv. være 
afhængig af eksterne forhold (gravetilladelse, 
anlægsmyndighedens rydning af arealer, andre 
ledningsejeres arbejder mv.)?

8. Hvem skal eventuelt stå for at rydde anlægsarealerne 
forud for ledningsarbejderne?

9.  Er der behov for sikring af eksisterende rettigheder i 
fremtiden?
- Sker der et “statusskifte” f.eks. fra vej til privat 

areal, når den omlagte ledning skal placeres i et 
nyt trace?

- Er der behov for særlig sikring af 
ledningsanlægget efter omlægning?

10.  Er der tale om væsentlige forringelser eller 
forbedringer i forhold tilnogle af parternes 
eksisterende rettigheder eller aktiver?

TJEKLISTE FOR LEDNINGSOMLÆGNINGER

PAS PÅ LEDNINGERNE PAS PÅ LEDNINGERNE 1918

HÅNDTÉR LEDNINGERNE 
RIGTIGT FØRSTE GANG 
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Offentlige myndigheder, institutioner og offentligt ejede selskaber har en særlig rolle 
i vores samfund. Det er en grundpille i vores demokrati, at borgerne har tillid til, at 
det er saglige hensyn, som bærer de afgørelser, der træffes. For at undgå tvivl om 
offentligt ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med afgørelser, valg af 
leverandører og samarbejdspartnere er det vigtigt, at der er en klar gave politik, og at 
alle de ansatte kender til rammerne. 

Spørgsmål om offentligt ansattes 
modtagelse af gaver og andre fordele 
reguleres af almindelige forvaltnings-
retlige principper – og i grovere tilfælde 
af straffeloven. Der kan også gælde 
andre særlige regler, som fx på sund-
heds området. Selvom offentligt ejede 
selskaber ikke er direkte omfattet af de 
almindelige forvaltningsretlige principper, 
bør de også have en klar gavepolitik.

De fleste, der repræsenterer offentlige 
myndigheder, institutioner eller 
virksomheder, kommer på et tidspunkt i 
en situation, hvor de får tilbudt en gave, 
en frokost, en oplevelse eller lignende. 
Derfor er det vigtigt, at de ansatte 
kender rammerne for, hvornår de må 
tage imod et tilbud, og hvornår de skal 
takke nej. 

Vi giver i det følgende nogle retnings-
linjer og praktiske eksempler, som kan 
bruges til at vurdere, hvornår det er 
tilladt at tage imod en tilbudt gave, og 
hvornår det ikke er. 

SIG “NEJ TAK” TIL GAVER OG ANDRE 
GODER, HVIS DER ER TVIVL
Det klare udgangspunkt er, at offentligt 
ansatte ikke må modtage gaver i medfør 
af deres arbejde. Der findes visse 
undtagelser til det udgangspunkt, 
hvorfor det kan være vanskeligt for den 
ansatte at drage grænsen. Hvis man 
som offentligt ansat er i tvivl, er det 
gode råd at takke nej. Et andet godt 
råd er at tage en snak med sin leder. 

HAR I EN KLAR 

GAVEPOLITIK?

Den offentligt ansatte skal altid foretage 
en konkret vurdering, når der tilbydes 
en gave eller en fordel. I vurderingen 
kan den offentligt ansatte blandt andet 
inddrage følgende overvejelser

 - Hvad er gavens økonomiske værdi?
 - Hvad er gavegiverens relation til den 

ansatte og den ansattes arbejdsplads?
 - Tilbydes den ansatte gaven i kraft af 
sin stilling som offentligt ansat?

 - Forventer gavegiveren en modydelse 
fra den ansatte, eller kan en accept af 
gaven eller fordelen give en forventning 
herom?

 - Vil en accept af gaven eller fordelen 
kunne forstyrre den ansattes udførelse 
af sine pligter, fx sætte den ansatte i 
en følelse af taknemmeligheds gæld?

 - Kan der stilles spørgsmål ved den 
ansattes upartiskhed, hvis den ansatte 
modtager gaven eller fordelen?

GAVEBEGREBET
Gavebegrebet dækker bredt og kan 
både være fysiske genstande i form af 
bøger, chokolade, vin, blomster, elektronisk 
udstyr mv., men også andre fordele 
som rabatter (synlige eller skjulte), 
rejser, kurser, frokoster og middage, 
særlige fordele som fx arrangementer 
og koncerter. Gaverne kan både blive 
givet til den ansatte og til den ansattes 
familie og venner.

HONORERING AF OPLÆG
Offentligt ansatte kan modtage honorarer 
for at holde oplæg hos private virksomheder. 
Honoraret skal være balanceret i 
forhold til den indsats, der bliver lagt. 
Det gør ingen forskel, om et honorar til 
en offentligt ansat består af penge, en 
gave eller anden ydelse. Der er ingen 
forskel på at modtage vin til en værdi 
af fx 500 kroner eller at modtage 500 
kroner i kontanter som honorar for et 
foredrag. I begge tilfælde er det værdien 
opgjort i kroner og øre, der er det 
afgørende for, om værdien er en rimelig 
betaling for det pågældende foredrag, 
eller om vederlaget indeholder et gave-
element. Selvom honoreringen er rimelig, 
kan situationen gøre, at den ansatte 
alligevel bør afstå fra at holde oplægget, 
fx hvis myndigheden aktuelt behandler 
en sag for den pågældende virksomhed.   

DELTAGELSE I FROKOSTER, MIDDAGE 
OG ARRANGEMENTER
Der er begrænset adgang for offentligt 
ansatte til at deltage i frokoster, middage 
og arrangementer, som afholdes af 
private samarbejdspartnere. Det skal 
altid overvejes, om der er tale om et 
naturligt led i en samarbejdsrelation, 
om der foreligger et fagligt formål med 
deltagelse i arrangementet, og om det 
faglige formål udgør den bærende del 
af arrangementet. Arrangementets 
karakter, omfang, målgruppe og den 

ansattes arbejdsopgaver og stilling vil 
have betydning for vurderingen.

Hvis en offentligt ansat er én af flere 
deltagere i et middagsarrangement 
betalt af en privat virksomhed, kan det 
tale for, at den offentligt ansatte kan 
deltage. Hvis den private virksomhed 
må anses for at kunne have en bagved-
liggende kommerciel interesse i at 
invitere den offentligt ansatte til 
middagen, taler det imidlertid imod. 
Hvis deltagelse i en netværksmiddag 
har betydning for den offentlige 
arbejdsplads, kan arbejdsgiveren vælge 
selv at betale for, at en medarbejder 
deltager, så længe netværksmiddagen 
budgetmæssigt holdes på et fornuftigt 
økonomisk niveau. 

RABATORDNINGER
Offentligt ansatte kan benytte sig af 
rabatordninger, hvis rabatordningen er 
tilgængelig på samme niveau for en 
bredere kreds. En personaleforening på 
en offentlig arbejdsplads kan have 
tegnet en rabatordning med en privat 
virksomhed – det kan fx være rabat på 
medlemskab af et fitnesscenter eller 
rabat på køb i en bestemt cykelhandler. 
I det tilfælde vil muligheden for at benytte 
sig af rabatordningen afhænge af, om 
den rabat, der tilbydes den offentligt 
ansatte, kan sidestilles med den rabat, 
andre virksomheder i området kan 
opnå. Hvis et take-away-sted tilbyder 
rabat på frokost til alle nærliggende 
virksomheder, kan medarbejderne på 
en offentlig arbejdsplads almindeligvis 
godt benytte sig af en sådan rabat.

SÆRLIGT PÅ SUNDHEDSOMRÅDET
For sundhedspersoner gælder nogle 
særlige regler for modtagelse af 
økonomiske fordele i reklameøjemed. 
Reglerne findes i to bekendtgørelser 
om reklame for hhv. medicinsk udstyr 
og lægemidler.

Som udgangspunkt gælder der et 
generelt forbud mod, at medico- og 
lægemiddelvirksomheder giver eller 
tilbyder sundhedspersoner – fx læger, 
tandlæger, sygeplejersker og jordemødre 
– økonomiske fordele i reklameøjemed 
eller i øvrigt for at fremme salget af et 
medicinsk udstyr eller lægemiddel. 

Der er imidlertid visse økonomiske 
fordele, som lovligt kan ydes til sund-
hedspersoner i reklameøjemed under 
nærmere bestemte omstændigheder. 
Heriblandt er det muligt for medico- og 
lægemiddelvirksomheder at dække 
repræsentation i form af betaling af de 
direkte udgifter til bespisning, rejse, 
ophold o.lign. i forbindelse med 
reklame og faglig information om 
medicinsk udstyr og lægemidler.

Derudover kan medico- og læge-
middel virksomheder eksempelvis 
afholde de direkte udgifter til fagligt 
relevante kurser, konferencer, efter-
uddannelse o.lign., som sundheds-
personer deltager i. Det er dog blandt 
andet et krav, at disse aktiviteter 
indebærer information om medicinsk 
udstyr/lægemidler eller anden information, 
der er fagligt relevant for deltagerne.

Det er vigtigt at understrege, at reglerne 
på sundhedsområdet afviger fra de 
almindelige regler om modtagelse af 
gaver og fordele og kun finder anvendelse 
i stærkt begrænset omfang.

KENDSKAB TIL GAVEPOLITIKKEN ER 
VIGTIGT 
Det er vigtigt, at den enkelte offentlige 
arbejdsplads har en klar gavepolitik, der 
specifikt kan tage højde for tvivlstilfælde, 
som kan opstå hos deres ansatte inden 
for netop deres område. “Gavemiljøet” 
varierer fra område til område, og der 
stilles fx strengere krav for politiansatte 
end for pædagogmedhjælpere i forhold 
til taknemmelighedsgaver. Det er også 
vigtigt, at de ansatte jævnligt huskes på 
gavepolitikken, og at den introduceres 
til nye medarbejdere på linje med andre 
personalepolitikker, retningslinjer mv.

GODE RÅD
 - Opstil tydelige retningslinjer, så 
medarbejderne er klar over, hvor 
grænserne går

 - Vær opmærksom på, at nogle 
personalegrupper er mere udsatte 
end andre

 - Sæt fokus på problemstillingen og 
dilemmaerne i introduktionen af nye 
medarbejdere

 - Følg løbende op med information, 
e-lærings-forløb eller andet, fx op til 
julegavetiden

 - Vejled medarbejderne om, hvad de 
gør, over for adfærd, som er svær at 
sige fra overfor.
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Den kommende ferielov blev vedtaget 25. januar 2018. Fra september 2020 indfører 
loven samtidighedsferie for samtlige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Nye 
på arbejdsmarkedet eller personer, som ikke tidligere har været omfattet af ferieloven, 
kan dermed holde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse. 

Fra september 2020 indføres med den 
kommende ferielov samtidighedsferie 
for alle lønmodtagere, hvor lønmodtagere 
optjener og afholder deres ferie over 
samme periode. Dette optjenings- og 
afholdelsesprincip er ganske forskelligt 
fra det nugældende princip, hvor der 
optjenes ferie i et kalenderår og først 
afholdes ferie i det efterfølgende ferieår. 

SAMTIDIGHEDSFERIE OG NYT FERIEÅR
Der bliver ikke ændret i det antal ferie-
dage, som lønmodtagere vil have ret til, 

idet en lønmodtager, som arbejder fem 
dage om ugen, også fremover vil have 
ret til 25 feriedage. Det, som ændres, er 
perioden, hvor ferien optjenes og 
afholdes. Fremover vil ferie blive 
optjent fra 1. september til 31. august 
(det nye ferieår er på 12 måneder), og 
den optjente ferie afholdes i perioden 
fra 1. september samme år til 31. 
december det efterfølgende år (16 
måneder). Dermed er afholdelses-
perioden fire måneder længere end 
optjeningsperioden. Ferie afholdelses-

perioden udvides til 16 måneder for at 
sikre mulighed for fleksibilitet. 

Ferieåret ændres med den kommende 
ferielov fra 1. maj til 30. april til fremover 
at være fra 1. september til 31. august. 
Denne ændring sker for at sikre, at de 
fleste lønmodtagere kan fastholde det 
almindelige feriemønster, hvor der 
holdes tre ugers sommerferie. 

Omlægningen medfører, at nye på 
arbejdsmarkedet eller personer, som 
ikke tidligere har været omfattet af 
ferieloven, kan holde betalt ferie allerede 
fra det første år af deres ansættelse.

OPTJENING OG FERIE PÅ FORSKUD
Optjening af ferie sker fremover løbende 
i forhold til ansættelsens længde. Den 
kommende ferielov indeholder en 
mulighed for, at arbejdsgiveren giver 
lønmodtageren ferie på forskud, så 
lønmodtageren kan holde en længere 
ferie tidligt i ferieåret, selvom løn-
modtageren først ville have optjent 
retten til denne ferie senere på året.

OVERFØRSEL AF FERIE
Derudover videreføres de nuværende 
regler om afholdelse af ferie i størst 
muligt omfang. Den kommende ferielov 
indeholder dog enkelte ændringer i 
relation til overførsel af ferie i forbindelse 
med en feriehindring, så de første fire 
ugers optjente betalte ferie altid skal 
overføres, hvis der foreligger en 
feriehindring. Dette er forskelligt fra i 
dag, hvor ikke-afholdt ferie, som skyldes 
en feriehindring, i mange tilfælde vil 
kunne udbetales til løn modtageren.

BETALING AF FERIE MED LØN, 
FERIEGODTGØRELSE OG FERIE TILLÆG
De hidtidige regler om ferie med løn og 
feriegodtgørelse bevares under den nye 
ferieordning. Dog bliver tidspunktet for 
udbetalingen af ferietillæg ændret, så 
udbetalingen enten vil kunne ske 
samtidig med, at ferien afholdes, eller 
ferietillægget kan udbetales i to årlige 
bagudrettede rater henholdsvis 31. maj 
og 31. august.  
 
Under den nuværende ferielov vælger 
mange arbejdsgivere at udbetale 

ferietillægget på 1 % i forbindelse med 
ferieårets begyndelse 1. maj. Dette vil 
dog ikke være muligt, hvis der indføres 
samtidighedsferie. Her kan man ikke 
længere opgøre ferietillægget ved 
ferieårets begyndelse, idet beregnings-
grundlaget på dette tidspunkt endnu 
ikke er bekendt.

OVERGANGSORDNING
Der bliver indført en overgangsordning. 
Ved overgangen til den nye ferieordning 
med samtidighedsferie vil lønmodtagere 
efter de nuværende regler have optjent 
ferie, som endnu ikke er afholdt. 
Desuden vil de på overgangstids punktet 
begynde at optjene ny ferie, som kan 
afholdes løbende i takt med optjeningen.  
 
Det ville indebære, at lønmodtagere 
kunne optjene to års ferie (10 uger) til 
samtidig afholdelse det første år med 
samtidighedsferie, hvis der ikke blev 
fundet en anden løsning. 

Overgangsordningen finder anvendelse 
for alle lønmodtagere, der er på arbejds-
markedet ved overgangen til sam-
tidigheds ferie. Disse lønmodtagere vil 
få de tilgodehavende feriemidler 
indefrosset (altså uden adgang til at 
bruge pengene), så lønmodtagerne 
(alene) har fem ugers betalt ferie i 
overgangsåret. Der er ingen valgfrihed 
eller undtagelsesmuligheder. 

Lønmodtagerne vil få de indefrosne 
feriepenge udbetalt, når de forlader 
arbejdsmarkedet. Lønmodtagernes 

feriemidler sikres mod eksempelvis 
arbejdsgivers konkurs frem til udbetaling 
af en nyoprettet fond, og pengene vil 
blive forrentet perioden. Først når 
lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet 
på grund af pension, efterløn, dødsfald 
eller udrejse fra Danmark, vil de hensatte 
midler blive udbetalt. 

IKRAFTTRÆDEN
Den nye ordning med samtidigheds-
ferie træder i kraft 1. september 2020. 
Ferie optjenes efter gældende regler 
indtil da, men ferie optjent i perioden 
fra 1. september 2019 til 31. august 2020 
indefryses og kan ikke afholdes eller 
udbetales.

DEN NYE FERIELOV: 
SAMTIDIGHEDSFERIE FOR 
ALLE LØNMODTAGERE

OPTJENING OG AFHOLDELSE IFØLGE DEN NYE FERIELOV

Ferieåret (optjeningsperioden): 1. september - 31. august (12 mdr.) 

Ferieår 1
(optjeningsperiode)

1/9 1/9 1/9 1/931/12 31/12 31/12

Ferieafholdelsesperiode 1 Ferieafholdelsesperiode 3

Ferieafholdelsesperiode 2

Ferieår 2
(optjeningsperiode)

Ferieår 3
(optjeningsperiode)

OVERGANGSPERIODEN

Sidste optjening af ferie 
iht. nuværende ferielov

1/1 2019 1/9 2019 1/9 2020 1/9 20211/5 2020 31/12 2021

Sidste afholdelse af ferie 
iht. nuværende ferielov

Første ferieafholdelses-
periode iht. ny ferielov

Indefrysning
Første ferie (optjenings) år  

iht. ny ferielov

BAGGRUND
EU-Kommissionen fremsendte i september 2014 en såkaldt åbnings skrivelse til 
den danske regering, hvor EU-Kommissionen påpegede, at den eksisterende 
ferielov ikke overholdt arbejdstidsdirektivets krav om, at samtlige 
lønmodtagere skulle være berettiget til fire ugers ferie med fuld løn pr. år. Den 
eksisterende ferielovs forskudte ferieår i forhold til optjenings året medfører 
nemlig, at bl.a. nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan arbejde op til 16 
måneder, før de har optjent ret til løn under ferie.

Ferieafholdelsesperioden: 1. september - 31. december (16 mdr.)

MEDARBEJDERFORHOLD MEDARBEJDERFORHOLD



De fleste kommunalt ejede selskaber skal gennemføre den ordinære general-
forsamling inden udgangen af maj måned. Her er 12 ting, du skal huske, når du 
forbereder og gennemfører generalforsamlinger.

I forbindelse med forberedelse og 
gennemførelse af general-
forsamlinger i kommunalt ejede 

kapitalselskaber ser vi nogle 
spørgsmål gå igen hos mange. I 
artiklen her får du svaret på en række 

af disse spørgsmål på generel basis. 
Husk, at uanset hvad der står 
nedenfor, skal general forsamlingen 
afholdes i overens stemmelse med 
den lovgivning, der gælder for det 
konkrete selskab, og det enkelte 
selskabs vedtægter.

GODE RÅD NÅR DU 
SKAL FORBEREDE 
OG GENNEMFØRE EN 
GENERALFORSAMLING

1. GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen er 
selskabets øverste 
beslutningsorgan. Alle ejere 

har møderet på generalforsamlingen. 
Beslutningen om, hvordan en 
kommune, der er (med)ejer af et 
selskab, vil stemme på general-
forsamlingen, træffes typisk inden 
generalforsamlingen efter reglerne i 
kommunestyrelsesloven. Typisk 
varetager økonomiudvalget eller 
kommunalbestyrelsen kommunens 
ejerinteresser. Kommunalbestyrelsen 
kan bemyndige borgmesteren til at 
varetage kommunens interesser på 
generalforsamlingen. Hvis der er tale 
om spørgsmål af usædvanlig karakter 
eller af stor betydning, fx fusion eller 
indtræden i nye, langvarige 
samarbejder, vil sagen oftest skulle 
forelægges for kommunal-
bestyrelsen.

2. EJERAFTALER
I selskaber med flere ejere er der ofte indgået en ejeraftale, hvor 
ejerne nærmere har aftalt, hvordan de skal agere som ejere. En 
ejeraftale vil fx typisk indebære, at ejerne er forpligtede til at stemme 

for de kandidater, som de øvrige ejere indstiller til valg til bestyrelsen. En 
ejeraftale er imidlertid kun bindende for ejerne i deres indbyrdes forhold og 
binder således ikke selskabet. Dirigenten på generalforsamlingen skal derfor ikke 
påse, at ejeraftalen overholdes. De bestemmelser, som ejerne vil være sikre på 
bliver håndhævet på generalforsamlingen, bør derfor – forudsat at de har 
vedtægtsmæssig karakter – indarbejdes i vedtægterne. 

3. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til og tilrettelægge 
generalforsamlingen. I praksis er det dog oftest direktionen, som gør 
det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. 

Ejerne kan dog i enighed fravige disse frister. I de kommunalt ejede selskaber er 
det typisk nødvendigt at fravige kravet om højst 4 ugers varsel af hensyn til at 
nå den politiske behandling forud for generalforsamlingen. For at sikre at den 
politiske behandling af emnerne på generalforsamlingen kan ske på de ordinære 
møder i udvalg og kommunalbestyrelse, kan der med fordel laves en årsplan, 
hvor generalforsamlingsdatoen og selskabets frist for at sende materiale til 
kommunen fremgår. 

4. FORSLAG FRA EJERNE
Enhver ejer har ret til at få et emne optaget på dagsordenen til generalforsamlingen. I aktieselskaber skal ejeren 
i så fald anmode bestyrelsen herom senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager bestyrelsen en 
anmodning om at få et emne behandlet senere, afgør bestyrelsen, om punktet skal optages på dagsordenen. 

Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige ejere er enige heri.

5. DAGSORDENSPUNKTER
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal følge de 
dagsordenspunkter, der er opregnet i selskabsloven og i selskabets 
vedtægter. Det gælder blandt andet godkendelsen af årsrapporten 

og ofte ligeledes valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen ikke er på valg 
hvert år – fx fordi bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode 
– kan dette fremgå af vedtægterne, og punktet kan udelades de øvrige år.

6. LOKALITET
Generalforsamlingen skal 
afholdes på selskabets 
hjemsted, medmindre 

vedtægterne bestemmer, at den skal 
eller kan afholdes på andet nærmere 
angivet sted. Under særlige 
omstændigheder kan ejerne 
beslutte, at generalforsamling 
afholdes andetsteds.

I mange selskaber gennemføres 
generalforsamlingen som en såkaldt 
“skrivebords-generalforsamling”. Det 
betyder, at generalforsamlingen ikke 
gennemføres som et fysisk møde, men 
at ejernes mandater indsamles, 
hvorefter direktionen eller en advokat 
udarbejder et referat af de trufne 
beslutninger. Da kommunal bestyrelsen 
eller udvalget på forhånd har fastlagt, 
hvorledes kommunen skal stemme på 
generalforsamlingen, kan det være en 
praktisk og effektiv model. 

7. ADGANG FOR 
UDENFORSTÅENDE
Bestyrelsen kan bestemme, 
at udenforstående kan 

overvære generalforsamlingen. Dette 
gælder også, selvom der ikke er 
truffet en beslutning på general-
forsamlingen herom på forhånd, og 
selvom de udenforståendes identitet 
ikke er kendt af selskabet. 
Vedtægterne kan dog bestemme 
andet. I kommunalt ejede selskaber 
er det ikke usædvanligt, at den 
samlede kommunalbestyrelse og evt. 
selskabets forbrugere inviteres til at 
deltage på generalforsamlingen. Vi 
anbefaler ikke at indsætte en generel 
pligt i selskabets vedtægter til at 
holde åbne generalforsamlinger, da 
det vil fratage ejerne muligheden for 
at kunne gennemføre general-
forsamlingen som en papir general-
forsamling.

8. DIRIGENT
Generalforsamlingen 
vælger en dirigent, 
medmindre vedtægterne 

bestemmer andet. Dirigenten 
behøver ikke at være uafhængig af 
selskabet eller ejerne. Når general-
forsamlingen bliver gennemført som 
en fysisk generalforsamling, anbefaler 
vi dog, at det ikke er et medlem af 
ledelsen, som er dirigent, da ledelsen 
kan blive bedt om at besvare 
(kritiske) spørgsmål fra fx ejerne eller 
fremmødte forbrugere. 

9. TALERET
Hvis generalforsamlingen gennemføres med ejernes fysiske tilstede-
værelse, har alle ejere ret til at møde på generalforsamlingen og tage 
ordet. Da den enkelte ejer taler med én stemme, vil det typisk være 

borgmesteren eller en anden repræsentant for kommunen, som fremfører kommunens 
synspunkter på generalforsamlingen og stemmer på vegne af kommunen. 

10. BESVARELSE AF SPØRGSMÅL
Ledelsen skal på generalforsamlingen oplyse om alle forhold og besvare alle ejeres spørgsmål, som 
knytter sig til sager, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Det kan fx være oplysninger, 
som er nødvendige for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt. Oplysningspligten 

gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vurderer, at det kan skade selskabet væsentligt at afgive oplysningerne, eller der er tale 
om oplysninger, som ikke umiddelbart står til rådighed. Dette kan have betydning ved overvejelserne af, om offentligheden 
skal have adgang til generalforsamlingen. Alle selskaber, som er mere end 75 % offentligt ejede, er imidlertid omfattet af 
offentlighedsloven, og oplysninger, som bliver gjort tilgængelige på generalforsamlingen, vil derfor som udgangspunkt 
være offentligt tilgængelige i det omfang, de er gengivet i generalforsamlingsprotokollatet mv. 

11. STEMMERET
Alle kapitalandele har 
som udgangspunkt 
stemmeret. Da hver ejer 

taler med én stemme, stemmer den 
enkelte ejer (på samme måde) med 
hele sin stemmeandel. I et selskab 
med flere ejere, hvor der kun er én 
kapitalklasse, afspejler den enkelte 
ejers stemmer ejerens andel af 
kapitalandele i selskabet.

12. BESLUTNINGSFLERTAL
De fleste beslutninger på generalforsamlingen 
træffes normalt ved simpelt stemmeflertal. 
Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Står 

stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved 
lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet. 

Der gælder efter selskabsloven skærpede flertalskrav til visse 
beslutninger. Dette gælder fx beslutning om ændring af 
selskabets vedtægter, som kræver 2/3 af stemmerne. Et 
skærpet flertalskrav kan også følge af vedtægterne. Ejerne kan 
således bestemme i vedtægterne, at særlige beslutninger skal 
træffes med kvalificeret flertal eller endog ved enstemmighed. 
Det kan fx være beslutninger om salg af dele af selskabets 
virksomhed, optagelse af nye ejere eller køb af ejerandele i nye 
selskaber. I de kommunalt ejede selskaber er der typisk særlige 
krav i forhold til beslutninger, der kan påvirke den enkelte 
kommunes indflydelse i selskabet, kommunens lånerammer 
eller som kan medføre modregning i kommunens bloktilskud. 
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Miljøoplysningsloven hjemler aktindsigt i miljøoplysninger, men overses ofte – både af 
offentlige myndigheder og af aktindsigtssøgende. Vi gennemgår lovens regler om 
aktindsigt samt en nyere EU-dom på området.

Aktindsigtsreglerne i forvaltningsloven 
og (særligt) offentlighedsloven er kendt 
af enhver journalist og offentligt ansat. 
Offentlighedsloven giver alle adgang til 
at søge aktindsigt uden særlig begrundelse, 
mens forvaltningsloven giver parter 
adgang til aktindsigt i egne afgørelses-
sager. Ofte behandles sager om akt-
indsigt alene på grundlag af de to regel -
sæt. Men både sagsbehandlere og 
aktindsigtssøgende bør huske på og 
overveje miljøoplysningslovens regler, 
der på nogle punkter udvider adgangen 
til aktindsigt i miljøoplysninger i forhold 
til reglerne i forvaltningsloven og 
offentligheds loven.

Når en offentlig myndighed modtager 
en anmodning om aktindsigt, skal 
anmodningen behandles efter det (for 
den aktindsigtssøgende) mest gunstige 
regelsæt. Særligt på det tekniske eller 
miljøfaglige område bør det derfor altid 
overvejes, om miljøoplysningsloven 
finder anvendelse.
Miljø  oplysningsloven er baseret på 
EU-retten og implementerer 
miljøoplysningsdirektivet (2003/4/EF).

ANVENDELSE
De myndigheder mv., der er omfattet af 
offentlighedsloven, er også omfattet af 
miljøoplysningsloven. Herudover gælder 
loven også for de fysiske og juridiske 
personer, som udfører offentlige opgaver 
i relation til miljøet, og som er underlagt 
offentlig kontrol. 

Loven handler kun om “miljøoplysninger”, 
der imidlertid i lovens § 3, nr. 1-6, er 
defineret meget bredt. Miljøoplysninger 
omfatter alle oplysninger, der på den 
ene eller anden måde kan påvirke miljøet, 
uanset hvilken form oplysningerne fore-
ligger i. EU-Domstolen har (på baggrund 
af det tidligere direktiv) i sagen C-321/96 
udtalt, at “[…] fællesskabs lovgiver [har] 
ikke villet give en definition af begrebet 
“miljø oplysninger”, hvorved man risikerede 
at udelukke nogen som helst af de 
aktiviteter, som de offentlige 
myndigheder udøver […]”. 

Begrebet “miljøoplysninger” skal altså 
ikke bare forstås bredt, men formentlig 
også fortolkes udvidende. 
Der findes en del dansk praksis om 
afgrænsningen af “miljøoplysninger”, 

der ofte bekræfter, at omtvistede 
oplysninger er omfattet af miljø-
oplysnings loven. Folketingets Ombuds-
mand har bl.a. afgivet udtalelse om 
spørgsmålet i to sager. FOB 2009 9-1 
fastslog, at alle oplysninger i “Danmarks 
Højdemodel” var miljø oplysninger. Der 
er tale om en tre dimensionel digital 
model af hele landet, som bl.a. 
anvendes i forbindelse med kystsikring 
og andre anlægsarbejder. Ombuds-
manden udtalte, at oplysningerne blev 
omfattet af begrebet på grund af de 
miljømæssige anvendelses muligheder. 
Højdemodellen er en foranstaltning, 
som bl.a. har til formål at beskytte 
miljøelementer.

I FOB 2014-27 var spørgsmålet, om en 
ressortomlægning af Kystdirektoratet 
fra Trafikministeriet til Miljøministeriet 
var miljøoplysninger. Ombudsmanden 
udtalte, at spørgsmålet gav anledning 
til tvivl, men at det er tilstrækkeligt, at 
en foranstaltning kan påvirke miljøet, 
og at flytningen af en myndigheds 
opgaver til et andet ministerium i 
praksis ofte vil have en effekt på 
myndighedens opgaver, f.eks. som følge 
af ændret politisk prioritering. På den 
baggrund udtalte ombudsmanden, 
at miljøoplysningsloven fandt anvendelse.

Afgrænsningen mellem miljøoplysninger 
og andre oplysninger var også temaet i 
Natur- og Miljøklagenævnets kendelse, 
NMK-810-00066. Sagen vedrørte en 
anmodning om aktindsigt i en række 
forhold vedrørende kloakering, som 
nævnet fandt var miljøoplysninger. Til 
gengæld var oplysninger om privat-
personers økonomiske forhold i relation 
til kloakeringssagen ikke miljø oplysninger.

REGLERNE OM AKTINDSIGT
Reglerne om aktindsigt efter miljø-
oplysningsloven består som udgangs-
punkt i henvisninger til reglerne i 
forvaltnings loven og offentlighedsloven. 
Her skal man være særligt opmærksom 
på, at miljøoplysningsloven henviser til 
bestemmelser i den offentlighedslov, 
som blev ophævet 1. januar 2014. I kraft 
af miljøoplysningsloven gælder “den 
gamle” offentlighedslov således fortsat 
for sager, der behandles efter miljø-
oplysnings loven.

Samtidig gælder den nye offentlighedslov 
også for aktindsigt i miljøoplysninger. 
Den nye offentlighedslov indeholder 
både regler, der giver en videre adgang 
til aktindsigt end den gamle lov (og 
dermed miljøoplysningsloven), og 
regler som indskrænker adgangen til 
aktindsigt i forhold til den gamle lov. 

Myndighederne er forpligtet til at 
behandle en sag om aktindsigt efter 
det regelsæt, der stiller ansøgeren mest 
gunstigt.

Ud over henvisningerne til forvaltningsloven 
og offentlighedsloven indeholder 
miljøoplysningsloven nogle specielle 
regler om aktindsigt i miljøoplysninger, 
hvor dette er skønnet nødvendigt af 
hensyn til Århuskonventionen og 
EU-direktivet om offentlig adgang til 
miljøoplysninger.

Direktivet giver imidlertid på en række 
punkter videre adgang til miljøoplysninger 
end de danske regler om aktindsigt. 
Hvor dette er tilfældet, fastsætter miljø-
oplysningsloven egne undtagelses regler. 

Først og fremmest følger det eksplicit 
af miljøoplysningsloven, at myndighederne 
i sager, hvor en undtagelse fra aktindsigt 
kan komme på tale, skal foretage en 
konkret afvejning af offentlighedens 
interesse i oplysningerne over for 
interesserne i at tilbageholde oplysningerne. 
Undtagelses mulighederne skal endvidere 
anvendes restriktivt.

Retten til aktindsigt i oplysninger om 
emissioner til miljøet er særligt frem-
hævet i miljøoplysningsloven, jf. også 
direktivets art. 4, stk. 2. Det følger heraf, 
at en række af de undtagelses bestemmelser 
vedrørende hensyn, der i øvrigt kan 
begrunde afslag på aktindsigt, som 
hovedregel ikke finder anvendelse på 
oplysninger om emissioner til miljøet. 
Dette gælder reglerne om muligheden 
for at undtage oplysninger af hensyn til 
privatpersoners forhold, forretnings-
hemmeligheder eller offentlige og 
private interesser i øvrigt. 

Oplysninger om emissioner til miljøet 
skal altså som altovervejende udgangs-
punkt altid udleveres. Der findes ikke 
nogen nærmere definition af “emissioner 
til miljøet”, hverken i miljøoplysnings-
loven eller direktivet, men begrebet må 
– udover faste, flydende eller luftige 
emissioner – også anses at omfatte støj 
og vibrationer, ligesom lys og varme/
kulde formentlig også kan omfattes.

NY EU-PRAKSIS OM BEGREBET 
“EMISSIONER TIL MILJØET”
I sagen C-673/13P har EU-Domstolen 
23. november 2016 hjemvist en sag til 
retten med en række interessante 
præmisser om emissionsbegrebet. 
Sagen handlede om, hvorvidt der var 
ret til aktindsigt i oplysninger om 
sammensætningen af et ukrudtsmiddel.
Anmodningen om aktindsigt vedrørte 
ikke en faktisk emission, idet der var 
anmodet om aktindsigt i miljø god-
kendelser af ukrudtsmidlet forud for 

markedsføring heraf. Domstolen 
udtaler, at “emissioner” ikke kan 
hævdes at omfatte rent hypotetiske 
udledninger (der f.eks. kunne være 
risikoen for, at en tankvogn vælter og 
spilder sit indhold), men at begrebet 
heller ikke kan begrænses til kun at 
omfatte emissioner, der faktisk er udsat 
i miljøet.

Det forhold, at ukrudtsmidlets 
anvendelse forudsatte udledning i 
miljøet, gjorde, at oplysningerne om de 
forudsigelige og normale emissioner på 
miljøet ikke var hypotetiske, og derfor 
omfattet af direktivets emissions begreb.

SAGSBEHANDLING EFTER 
MILJØOPLYSNINGSLOVEN
Der stilles som udgangspunkt de 
samme krav til identifikation af sager 
og dokumenter, der ønskes aktindsigt i, 
som efter offentlighedsloven, men det 
er samtidig antaget, at der efter miljø-
oplysningsloven generelt kan fremsættes 
bredere aktindsigts anmodninger end 
efter offentligheds loven. Det harmonerer 
med, at der i miljøoplysningsloven ikke 
er en mulighed for at afslå en akt-
indsigts  anmodning med henvisning til, 
at anmodningen fører til et uforholds-
mæssigt ressourceforbrug.

Afgørelser om aktindsigt skal opfylde 
de almindelige forvaltningsretlige krav 
til begrundelse og klagevejledning. 
Selvom det i praksis sjældent vil være 
relevant, da miljøoplysningslovens 
regler giver meget vid adgang til 
aktindsigt, skal myndigheden overveje, 
om der kan være grundlag for at meddele 
meroffentlighed efter offentligheds loven.

DEN “GLEMTE” LOV OM 

AKTINDSIGT

AKTINDSIGT AKTINDSIGT



HVAD GØR DU, NÅR DU FÅR EN ANMODNING OM AKTINDSIGT?
1. Start med at få overblik over følgende:  

- Hvem anmoder om aktindsigt - en borger, virksomhed, massemedie, forsker? 
- Hvad anmodes der om aktindsigt i, og er det klart, hvad anmodningen omfatter? 
- Hvilken lov skal sagen behandles efter? Det vil typisk være offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven.

2. Find alle relevante dokumenter frem i sagen.

3. Kvitter for modtagelsen af anmodningen og oplys, hvornår du forventer at træffe afgørelse – vær opmærksom på 
fristreglerne i lovene.

4. Tag stilling til sagen – se pkt. 1-6 nedenfor. 

5. Træf afgørelse – se pkt. 7 nedenfor.

SÆRLIGT OM AKTINDSIGT EFTER OFFENTLIGHEDSLOVEN
1. Hovedreglen er, at der skal gives fuld aktindsigt.

2. I nogle tilfælde kan visse oplysninger undtages fra aktindsigt (fx om forretningsforhold) og i visse tilfælde hele dokumenter 
(fx interne dokumenter). I særlige sagstyper kan hele sagen undtages fra aktindsigt.

3. Vurder om der er oplysninger, der (alligevel) skal gives aktindsigt i efter ekstraheringspligten – fx hvis der er tale om interne 
dokumenter.

4. Send sagen i høring hos den, oplysningerne omhandler (fx en tilbudsgiver), hvis du er i tvivl om, hvorvidt materialet 
indeholder forretningsfølsomme oplysninger, og høringssvaret evt. skal i høring hos den, der har anmodet om aktindsigt.

5. Vurder om ressourcereglen finder anvendelse – aktindsigt kan afslås, hvis tidsforbruget overstiger 60/25/10 timer 
(afhænger bl.a. af hvem der søger aktindsigt).

6. Overvej om der er grundlag for at give aktindsigt i mere, end hvad der er pligt til – dvs. meroffentlighed. 

7. Hvis du giver helt eller delvist afslag på anmodningen, træffer du en afgørelse. Derfor skal du give en begrundelse (hvilke 
retsregler har du brugt, begrundelse for det der er undtaget, stillingtagen til meroffentlighed) og klagevejledning.  
I udbudssager kan afgørelsen om aktindsigt som udgangspunkt indbringes for Klagenævnet for Udbud. 

AKTINDSIGT   
I UDBUDSSAGER
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VÆRD AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ
- Er du i tvivl om, hvordan anmodning skal forstås, er det en god idé at bede anmonderen om at præcisere sit ønske.

- Hvis fristen for aktindsigt ikke kan imødekommes, skal du give besked til anmoderen. Oplys i den forbindelse, hvornår 
du forventer at træffe afgørelse.

- Husk, at delpriser ofte kan undtages fra aktindsigt (forretningsoplysninger), mens det modsatte typisk vil gøre sig 
gældende for totalpriser.

- Miljøoplysningsbegrebet fortolkes bredt! Oplysninger i fakturaer kan derfor være omfattet af miljøoplysningsloven.

- Ofte vil et ønske om aktindsigt i fakturaer dreje sig om, hvorvidt den underliggende kontrakt har været i udbud eller ej. 

Når en fysisk person eller en virksomhed erklæres konkurs, må også de forsynings-
selskaber, som leverer til den konkursramtes ejendom, forsøge at sikre deres 
tilgodehavender bedst muligt. Det kan fx ske ved at modregne i forsynings selskabets 
eventuelle gæld til kunden.

Betingelserne for modregning varierer 
alt efter, hvornår modregningen foretages.

GRUNDBETINGELSERNE FOR 
MODREGNING UDEN FOR KONKURS
For at kunne modregne et tilgode-
havende i en gæld til en kunde, der er 
gået konkurs, skal en række betingelser 
være opfyldt. De vigtigste af disse er:

1.  at begge krav er pengekrav
2. at forsyningsselskabets krav mod 

kunden er forfaldent til betaling, og 
at forsyningsselskabet på modregnings-
tidspunktet har ret til at betale sin gæld 
til kunden

3.  at kravene er gensidige, dvs. at kravene 
består mellem de samme parter.

MODREGNING I KONKURS 
Fristdagen, dvs. den dato, hvor skifte-
retten har modtaget konkursbe gæringen, 
har betydning for adgangen til at mod-
regne. Ifølge konkursloven kan der som 
hovedregel ikke ske modregning mellem 
krav, der er stiftet på hver sin side af 
fristdagen.

Er kravene stiftet på samme side af 
fristdagen, kan modregning imidlertid 
ske, når grundbetingelserne nævnt 
ovenfor er opfyldt. Forsynings selskabets 
krav behøver dog ikke være forfaldent.

MODREGNING SOM KONCERN?
En forsyningskoncern vil ofte bestå af 
flere forsyningsselskaber, herunder 
typisk et serviceselskab, et vand selskab, 
et spildevandsselskab og evt. et varme- 
eller affaldsselskab.

I tilfælde af konkurs kan forsynings-
koncernen have et ønske om at lade ét 
forsyningsselskabs krav mod den 
konkurs ramte kunde modregne i et 
andet selskabs gæld til samme. Den 
mulighed afskæres imidlertid af kravet 
om gensidighed. De enkelte forsynings-
selskaber er selvstændige juridiske 
enheder, som ikke hæfter for hinandens 
gældsforpligtelser. En kundes aftale 
med hhv. et spildevandvandsselskab og 
et vandselskab er derfor indgået med 
to forskellige parter, uanset at begge 
selskaber indgår i samme koncern.

EJER AF FLERE EJENDOMME – HVAD SÅ?
Et forsyningsselskab, der ønsker at 
modregne i en kundes fordring mod 
forsyningsselskabet, vil – når de 
generelle modregningsbetingelser er 
opfyldt – kunne modregne over for den 
konkursramte kunde, hvis kravene er 
opstået på samme side af fristdagen, 
også selvom de ikke vedrører den 
samme aftale.

Det er usikkert, om et forsyningsselskab 
vil kunne modregne et krav mod kunden 
vedrørende én ejendom med en gæld 
vedrørende anden ejendom, som den 
konkursramte kunde også ejer.

Hvis kravene er opstået på hver sin side 
af fristdagen, vil det være en betingelse 
for modregning, at kravene udspringer 
af samme aftale (konneksitet). Det er 
ikke afklaret i praksis, om denne betingelse 
er opfyldt, når der er tale om leverings-
aftaler med forskellige ejen domme 
mellem de samme parter.

Er kravene opstået på samme side af 
fristdagen, kan der modregnes, hvis de 
almindelige modregningsbetingelser er 
opfyldt. Beslutningen om at foretage 
mod regning er et standpunkt, som 
næsten altid vil blive bestridt af kurator. 
Risikoen for, at betingelserne for 
modregning i konkurs er opfyldt, vil 
påhvile forsynings selskabet, som den der 
modregner. 

KONKURS:  
HVORNÅR KAN  
FORSYNINGEN MODREGNE  
OVER FOR SINE KUNDER?
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1.  MEDARBEJDEROPLYSNINGER 
Behandler I følsomme personoplysninger om jeres 
medarbejdere (f.eks. helbredsoplysninger eller 
personlighedstests)? 

2.  SAMTYKKE 
Indhenter I gyldigt samtykke til behandling af 
personoplysninger? 

3. DATABEHANDLERAFTALER

Har I indgået fornødne databehandleraftaler, der 
lever op til databeskyttelsesforordningens krav?

4.  FOTOS PÅ EJENDOMME

Fotograferer I vandinstallationer til brug for 
dokumentation af forholdene på ejendomme?

5.  VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Må I videregive oplysninger om kunders forbrug til 
offentlige myndigheder og andre (f.eks. en udlejer 
eller ejendomsmægler)?

6.  OPBEVARING AF PERSONDATA
Har I en politik om ajourføring og sletning af 
persondata? Opbevares oplysningerne længere end 
nødvendigt?

7.  SIKKERHED

Anvender I passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre et passende 
sikkerhedsniveau? 

8.  CPR-NUMRE
Har I gyldigt samtykke til at behandle CPR-numre 
om jeres kunder?

9.  DATAMINIMERING
Behandler I kun de oplysninger, som er nødvendige? 

10.  DATAPORTABILITET
Kan I udlevere de kundeoplysninger, som er baseret 
på samtykke eller på en kontrakt, i et struktureret, 
almindelig anvendt og maskinlæsbart format?

HÅNDTÉR PERSONDATA KORREKT 
10 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Flere og flere forsyningsselskaber benytter sig i dag af muligheden for at anvende 
fjernaflæste målere; såkaldte smart meters. Vi har tidligere skrevet om el- og 
vandselskabernes grundlag for behandling af persondata ved fjernaflæsning til brug 
for afregning, men i hvilket omfang kan selskaberne foretage fjernaflæsning til andre 
formål end fakturering? Og med hvilken frekvens kan dette ske?

For elselskabernes vedkommende er der i 
medfør af lovgivningen pligt til at udskifte 
alle elmålere med fjernaflæste målere 
inden 31. december 2020. Det er samtidigt 
et krav, at der foretages målinger pr. 15. 
minut, samt at forbrugs data indsendes på 
timebasis til data hubben. Denne hyppige 
registrering af målerdata om elforbrug er 
derfor lov reguleret. 

Formålet med datahubben har primært 
været at skabe et datagrundlag for 
fakturering. Dataene antages også i 
nødvendigt omfang at kunne bruges til 
navnlig drift og optimering af elnettet 
under overholdelse af primært data-
beskyttelsesreglerne. 

Inden for vand- og varmesektoren er 
der ikke en tilsvarende forpligtelse til at 
indføre smart meters hos forbrugerne, 
og det har derfor været diskuteret, om 
selskaberne på dette område – uden 
forbrugerens samtykke – kan foretage 
hyppigere aflæsning til andre formål 
end fakturering, fx til brug for at 
identificere og reducere varmetab og 
vandspild.

ENERGISTYRELSENS VURDERING
Energistyrelsen har i en udtalelse 
vurderet, at en sådan behandling som 
udgangspunkt er lovlig og enten kan 
basere sig på en samfundsmæssig 
interesse eller en legitim interesse hos 
forsyningen, der vejer tungere end 
forbrugerens. Det skyldes, at forsyningen 
har en legitim interesse i at drifts optimere, 
ligesom hyppigere fjernaflæsninger kan 
medføre en række fordele for bl.a. 
samfundet og slutbrugeren. 

Energistyrelsen har dog fastslået, at det 
i sidste ende er op til forsyningsselskabet 
selv at vurdere, hvorvidt der er hjemmel 

i persondatareglerne til at foretage 
behandlingen. 

Energistyrelsen har endvidere fastslået, 
at det er en forudsætning for lovligheden 
af den konkrete indsamling og 
behandling af personoplysninger fra 
fjernaflæste målere, at de grundlæggende 
behandlingsprincipper i databeskyttelses-
forordningens artikel 5 er overholdt. 

I praksis har det navnlig den betydning, 
at dataminimeringsprincippet skal 
overholdes. Det vil sige, at fjernaf-
læsningerne ikke må være hyppigere 
end nødvendigt til de konkrete og 
lovlige formål, som fx driftsoptimering. 
De indsamlede data skal således være 
“need to have” til det konkrete formål 
og ikke “nice to have”.

OPLYSNINGSPLIGT
Det følger af persondataforordningens 
artikel 13 og 14, at den dataansvarlige 
(forsyningsselskaberne) skal give den 
registrerede (kunden) en lang række 
oplysninger om den dataansvarliges 
behandling af personoplysninger om 
kunden.

Kravene til oplysningspligten og 
undtagelserne til denne varierer, alt 
efter om personoplysningerne er 
indsamlet hos kunden (artikel 13) eller 
hos andre end kunden (artikel 14), idet 
den registrerede også skal gives 
oplysninger om de berørte kategorier 
af personoplysninger, som behandles, 
hvis oplysningerne ikke er indsamlet 
hos kunden. Kunden skal efter en konkret 
vurdering tillige have information om, 
hvor personoplysningerne stammer fra, 
herunder om de er hentet fra offentligt 
tilgængelige kilder.

Ved fjernaflæsning indhentes kundens 
forbrugsdata via selve måleren, og det 
kan give anledning til tvivl om, hvorvidt 
fjernaflæsningen må anses som person-
oplysninger, indhentet hos kunden.

I Datatilsynets vejledning om de 
registreredes rettigheder har tilsynet i 
forhold til retten til dataportabilitet udtalt, 
at den registrerede bl.a. selv anses for 
at have afgivet sine personoplysninger, 
når disse genereres ved brug af 
elektroniske anordninger, som modtageren 
er dataansvarlig for. Derfor må forbrugs-
data, som forsyningen indhenter via 
fjernaflæste målere, som udgangspunkt 
anses for at være indhentet hos 
kunderne, og forsyningsselskaberne 
skal derfor opfylde oplysningspligten i 
persondataforordningens artikel 13.

PERSONDATA VED 
FJERNAFLÆSNING AF MÅLERE
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Vandsektoren opererer i et komplekst felt mellem offentlig regulering og privat 
virksomhed. Vores eksperter er hver dag med derude, hvor vandets jura skal 
fungere. Det giver os indsigt og overblik. Og det giver dig stærke løsninger, der 
holder vand. Nu og på lang sigt.

Find din advokat på horten.dk

HOLD AF VAND


