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Det er nu et år siden, pandemien lukkede
samfundet ned. Krisen tvang os til at
vende op og ned på vores tilværelse i
et hidtil uset omfang. Det har været
indgribende og voldsomt, også fordi
pandemien i vinterhalvåret blussede op
igen, da vi troede, at vi var ved starten
på enden.
Det positive ved krisen har været, at vi
har lært rigtigt meget om os selv. Krisen
har givet os nye måder at arbejde på,
som jeg er sikker på vil fortsætte efter
krisen. Vi er nok mange, der har oplevet
et nyt nærvær i vores nære sociale
relationer – og et anderledes nærvær
med de øvrige sociale relationer. Det
forsvinder forhåbentligt ikke efter krisen.
Det mest imponerende er måske, hvor
dygtige vi er til at omstille os og arbejde
mod et fælles mål, når det virkelig
gælder. I efteråret var der ingen reel
udsigt til, at der kunne være en effektiv
vaccine inden årets udgang. Men det
kunne der! Tænk, hvis man på samme
måde også på andre områder forener
krafterne.
Denne dyrt købte erfaring må vi ikke
glemme og lade gå til spilde. Vi må
have modet til at tænke og handle på
nye måder. Det kan vi godt, hvis vi
griber mulighederne i tide og ikke
handler kortsigtet og bliver hængende
for længe i rundkørslen.

Et nærliggende område er den trussel,
der er mod vores miljø. Vi ved godt, at
der må gøres noget. Vi kender truslerne.
Det vil lønne sig at have høje ambitioner
på miljøområdet og udnytte fagkund
skaben til at finde grønne løsninger
overalt, hvor det er muligt. Det er ingen
let opgave, og der kan ikke udvikles en
vaccine, der én gang for alle løser
problemerne. Det vil derfor kræve en
konstant indsats fra både virksomheder
og offentlige myndigheder.
Vi må alle – ledere, medarbejdere,
fagfolk og politikere – bestræbe os på,
at den resolutte handlekraft og
samfundssind, der blev udvist under
coronakrisen, fastholdes.
Et år med corona har vist, hvor stor
usikkerheden og forandringerne kan
være på vigtige områder som sundhed,
klima og økonomi. Denne ustabilitet må
mødes med drivkraft og optimisme og
ikke med handlingslammelse og mismod.
Som der står på polarforskeren Knud
Rasmussens statue nord for København:
”Ene luftens Aander kender,
hvad jeg møder bag ved Fjeldet,
men alligevel jeg kører
mine Hunde videre frem
videre frem
videre frem.”
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De nye klimatilpasningsregler

De nye regler skal ensrette rammerne for spildevandsselskabers deltagelse i
klimatilpasningsprojekter og give mulighed for samarbejde om projekter uden
for egne spildevandsanlæg.

Nye regler for varmeprojekter: Start den grønne omstilling nu

Det er nu, vi skal sætte gang i varmepumpeprojekter samt konvertering af blok
varmecentraler og områder, der i dag har olieog naturgasfyr.

Vandselskabernes mulighed for tillæg til økonomiske rammer

Muligheden for at opnå tillæg til den økonomiske ramme er afgørende for
økonomien i mange vandselskaber. Få et overblik over mulighederne.

Kan lokalplanen hindres af servitutter?

OM HORTEN

Som kunde hos Horten står du
stærkest muligt i en verden, hvor
kompleksiteten konstant forøges,
og konkurrencen skærpes. Vi
går lige til sagens kerne og har
modet til at sige tingene ligeud.
Det betyder ikke, at vi springer
mellemregningerne over. For
kun ved at forstå, overskue og
gennemskue dine muligheder og
udfordringer, kan vi omsætte dem
til klare svar.

Ældre servitutter kan stadig give hovedbrud i forbindelse med ny lokal
planlægning.

10 Sådan kom Danmarks første letbane på skinner

Interview med Dennis Kaab Erichsen, afdelingsleder i Vejanlæg og Bydesign
Aarhus Kommune om arbejdet med Aarhus Letbane Etape 1.

Se tidligere udgaver af Ret & Indsigt
på www.horten.dk/viden

12 Planlægning i forhold til støjbelastede arealer

Støj fra produktionsvirksomheder, veje, fly og andre kilder reguleres i både
nationale regler og regler, der er vedtaget i EU.

14 Samtykket: Den evige ballademager inden for GDPR

Vi stiller skarpt på samtykker og giver et bud på, hvordan man under sags
behandlingen får identificeret det retlige grundlag efter både GDPR og de
forvaltningsretlige regler korrekt.

16 Retssikkerhed på det sociale område: Hvad siger loven?

Få en introduktion til nogle af de mest centrale principper i retssikkerhedsloven.

18 Ny praksis fra kommunaltilsynet om bosætningshuse

Social-og Indenrigsministeriet er i en udtalelse kommet til et andet resultat
end Ankestyrelsen vedrørende kommuners mulighed for at drive såkaldte
bosætningshuse.

20 Grøn, grønnere, grønnest: Sådan går det med de grønne indkøb

Stadig flere kommuner arbejder aktivt med at få indarbejdet grønne krav i
udbud, men det kan være svært at omsætte et ønske om en grønnere profil til
udbudskrav.

21 Gentænk rammeaftalen: Overvej en offentlig kontrakt

Rammeaftaler adskiller sig fra offentlige kontrakter. Der er store fordele at hente,
hvis man er bevidst om forskellen.

22 Tænk statsstøttereglerne ind fra starten

Mange projekter kuldsejler, fordi statsstøttereglerne er blevet overset i projektets
tidlige faser.

24 Ansvar for de psykiske arbejdsskader

Retspraksis er ret begrænset i forhold til, hvem der har ansvaret, når
medarbejdere får en psykisk arbejdsskade. Vi giver et overblik.
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hændelse i separatkloakerede områder
og en 10-års regnhændelse i fælles
kloakerede områder.

uanset om anlægget ejes helt eller delvist
af selskabet eller af den eller de andre
parter.

Den samfundsøkonomiske metode er
reguleret i et bilag til serviceniveau
bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.
2276, 2020).

Omkostningsfordelingen skal baseres
på parternes individuelle nytte af og
lovlige interessevaretagelse i projektet.
Det betyder fx, at spildevandsselskabet
ikke kan betale for lygtepæle i parker.
Der skal udarbejdes en redegørelse for
omkostningsfordelingen, som specificerer,
hvilke dele af projektet der kun har nytte
for en enkelt part, hvilke dele der har
fælles nytte, og en begrundet
omkostningsfordeling for de dele, der
har fælles nytte.

Beregningen sker som udgangspunkt
på baggrund af risikokortlægning i
vandoplande for at kortlægge skades
omkostningerne ved forskellige regn
hændelser. Skadesomkostningerne
holdes op imod mulige omkostningerne
til løsningstiltag for at afgøre, hvilket
serviceniveau der giver den største
samfundsøkonomiske gevinst. Metoden
skal dog ikke nødvendigvis anvendes i
situationer, hvor oversvømmelser fra
tag- og overfladevand kan true kritiske
sundhedsfunktioner, fx adgangsveje til
hospitaler.
SUPPLERENDE LØSNINGER
Spildevandsselskabet kan efter
omkostningsbekendtgørelsen i visse
situationer udføre såkaldte supplerende
løsninger til sine anlægsprojekter, som
har til formål at reducere skaderne fra
tag- og overfladevand, selvom det ikke
er nødvendigt for at opnå spildevands
planens serviceniveau, hvis:

DE NYE
KLIMATILPASNINGSREGLER
Den 1. januar 2021 trådte nye klimatilpasningsregler i kraft. Formålet med de nye
regler er at ensrette rammerne for spildevandsselskabers deltagelse i klimatil
pasningsprojekter og give spildevandsselskaber muligheder for at samarbejde
med andre om projekter uden for deres egne spildevandsanlæg.
Tidligere har spildevandsselskaber som
hovedregel kun måttet finansiere egne
spildevandsanlæg. Dog har selskaberne
i de såkaldte medfinansieringsregler haft
mulighed for at finansiere kommuners
og privates investeringer, som er med
til at håndtere spildevandsselskabernes
opgaver. Reglerne blev afskaffet med
virkning fra 1. januar 2021. Igangværende
projekter kan dog være omfattet af en
overgangsordning.
NYE KLIMATILPASNINGSREGLER
Klimatilpasningsprojekter er projekter, der:

1. Har som hovedformål at forhøje
serviceniveauet i forhold til håndtering
af tag- og overfladevand eller at
reducere skadesomkostningerne i et
område, som skyldes oversvømmelser
fra kloakker.
2. Består i nykloakering af områder til et
højere serviceniveau for håndtering af
tag- og overfladevand end en 5-års
hændelse i et separatkloakeret område
eller en 10-års regnhændelse i et
fælleskloakeret område.

Hjemlen for spildevandsselskabernes
fremtidige samarbejde med andre er
omkostningsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 2275, 2020).
Efter de nye regler kan spildevands
selskabet kun takstfinansiere
omkostninger til forhøjelse af det faktiske
serviceniveau i forhold til håndtering af
tag- og overfladevand, som er nødvendigt
for at opnå serviceniveauet i spilde
vandsplanen.
SAMFUNDSØKONOMISK
HENSIGTSMÆSSIGHED
Serviceniveauet i spildevandsplanen skal
fastsættes i overensstemmelse med den
samfundsøkonomiske metode, hvis
niveauet er højere end en 5-års regn

1. Spildevandsselskabet har ansvaret for
tag- og overfladevandet.
2. Spildevandsplanen giver mulighed for det.
3. Det udføres sammen med et andet af
spildevandsselskabets anlægsprojekter
og højst udgør 5 % af anlægs
omkostninger til hovedprojektet.
4. Løsningen indebærer en samfunds
økonomisk nettogevinst.
5. Løsningen er selskabsøkonomisk
effektiv.
PROJEKTER UDEN FOR SPILDEVANDS
SELSKABERNES EGNE SPILDEVANDS
ANLÆG
Hvis spildevandsselskabet vil takst
finansiere udgifter til et projekt uden for
egne spildevandsanlæg, skal det vælge
en selskabsøkonomisk omkostnings
effektiv løsning. Det vil sige, at løsningen
skal være omkostningseffektiv ved
sammenligning med mindst en anden
relevant type løsningstiltag, fx en
traditionel underjordisk løsning. Ekstra
omkostninger, fx til en dyrere løsning,
skal finansieres af andre parter.
Spildevandsselskabet kan takstfinansiere
udgifter til tre forskellige typer projekter
uden for egne spildevandsanlæg.
PROJEKTTYPE 1
Projekter, som både har nytte for
selskabet og en eller flere andre parter,

PROJEKTTYPE 2
Projekter, hvor selskabet mod betaling:
1. Forpligter sig til at etablere og
opretholde et højere serviceniveau i
selskabets håndtering af spildevand
end det, selskabet er forpligtet til, eller
2. etablerer og driver anlæg til håndtering
af spildevand, som er dyrere end
nødvendigt til varetagelse af selskabets
opgaver.
Den anden part skal betale mer
omkostningerne til spildevandsselskabet.
Meromkostningerne beregnes i forhold
til de omkostninger, som i øvrigt ville
have været nødvendige for at løse spilde
vandsselskabets opgaver.
PROJEKTTYPE 3
Andre projekter i vandløb eller projekter
om anvendelse af åbne anlæg til
håndtering af tag- og overfladevand på
fremmed grund.
Der skal udarbejdes en redegørelse for,
at den eller de andre parter ikke har
nytte af projektet. Hvis der aftales en
betaling fra et spildevandsselskab til en
anden part, skal der udarbejdes en
begrundelse herfor, herunder for
størrelsen.
KRAV OM AFTALE
Hvis projektet uden for egne spildevands
anlæg udføres med en anden part, skal
der indgås en skriftlig aftale, der bl.a.
skal fastlægge håndtering af drift og
vedligehold, omkostningsfordelinger,
betalinger, fordeling af risici for
uforudsete fordyrelser og opsigelses
varsler. Bekendtgørelsen indeholder
minimumsregler til aftalen.
Spildevandsselskabet skal offentliggøre
de dele af aftalen, som er obligatoriske
i omkostningsbekendtgørelsen, på sin
hjemmeside. Aftalen skal også indsendes
til Forsyningssekretariatet, inden
anlæggelsen påbegyndes.

EFFEKTIVISERINGSKRAV
Spildevandsselskabets udgifter til
klimatilpasning, herunder tillæg til at
opfylde et øget serviceniveau, vil frem
over blive underlagt et effektiviserings
krav.
TILSYN
Fremover skal Forsyningssekretariatet
føre tilsyn med, at spildevandsselskaberne
overholder reglerne.
Hvis spildevandsselskabet søger om
tillæg til sin økonomiske ramme, sker
kontrollen i forbindelse med behandling
af ansøgning om tillæg og i givet fald
forhåndsgodkendelse af tillæg.
Hvis spildevandsselskabet ikke søger
om tillæg, foretager Forsynings
sekretariatet en stikprøvekontrol.
Spildevandsselskabet kan bede
Forsyningssekretariatet om at tage
stilling til, om reglerne er overholdt.
Spildevandsselskabet skal fremover
hvert år senest 15. april indberette
oplysninger om klimatilpasnings
projekter, som er idriftsat i det
foregående år 

Henriette Soja
Partner, advokat
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om området samfundsøkonomisk set er
bedst tjent med fjernvarme eller varme
pumper.

NYE REGLER FOR VARMEPROJEKTER:

START DEN GRØNNE
OMSTILLING NU
Fra 1. januar 2021 gælder nye regler for godkendelse af projekter om kollektiv
varmeforsyning. Det er nu, vi skal sætte gang i varmepumpeprojekter samt
konvertering af blokvarmecentraler og områder, der i dag har olie- og naturgasfyr.
Den nye projektbekendtgørelse på
varmeforsyningsområdet er en
udmøntning af klimaplanen for energi
og industri, som et flertal af Folketingets
partier indgik aftale om 22. juni 2020.
Aftalens bærende elementer er bl.a. en
udfasning af individuelle olie- og natur
gasfyr og omstilling til grøn fjernvarme.
STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I
KOMMUNERNE
Mange kommuner har en varmeplan
eller en strategisk energiplan. Det er et
langsigtet værktøj for planlægning af
en omstilling til et fleksibelt, grønt og
energieffektivt energisystem efter
samfundsøkonomiske principper.
Det giver god mening at se på disse
planer igen. De nye projektregler giver
muligheder, vi ikke havde tidligere, og
som nok ikke er taget med i plan
lægningen, hvis den er meget mere end
ét år gammel. Kommuner kan derfor
med fordel på ny se på de områder, der
i dag forsynes af olie- og naturgasfyr,
for at konvertere dem til grøn varme.

ELEKTRIFICERING AF
ENERGISYSTEMET – STORE
VARMEPUMPEPROJEKTER MV.
Det såkaldte kraftvarmekrav er lempet.
Det betyder, at det er muligt at gennem
føre projekter om store varmepumper i
alle områder, også i de centrale, uden
dispensation fra Energistyrelsen. Det
kræver dog stadig, at varmepumpe
projektet er samfundsøkonomisk mere
fordelagtigt end fortsat (eller ny) fælles
produktion af el og varme (kraftvarme).
Det betyder også, at varmeforsyninger
i almindelighed kan etablere grundlast
uden kraftvarme, fx med elkedler,
solvarme, biomasse mv., hvis det er det
samfundsøkonomisk mest fordelagtige.
Det gælder også i de decentrale natur
gasbaserede områder, hvor der nu kan
godkendes alle brændsler.
Processen for at omstille kan være
omfattende, så kom i gang i god tid.
Som noget nyt skal den samfunds
økonomiske analyse inddrage
konsekvenser for eksisterende varme

producenter, herunder eksisterende
kraftvarmeanlæg, i det sammen
hængende fjernvarmenet. Det kan
kræve tid at få datagrundlaget på
plads, især i de store integrerede
fjernvarmenet omkring København,
Aarhus og i Trekantområdet.
KONVERTERING AF BLOKVARME
CENTRALER
Blokvarmecentraler er boligblokke og
store bygninger, hvis forsyning kræver
et anlæg på 0,25 MW eller mere. Disse
blokvarmecentraler har hidtil været
underlagt aftagepligt fra den kollektive
varmeforsyning (individuel naturgas
forsyning eller fjernvarme).
Blokvarmecentraler med naturgas er
ikke længere bundet til naturgas. Det er
derfor nu muligt at konvertere de
gasforsynede blokvarmecentraler til
fjernvarme eller til vedvarende energi
anlæg, herunder varmepumper. En
konvertering til fjernvarme kræver i
praksis, at det forsyningsområde, som
blokvarmecentralen er beliggende i,
konverterer til fjernvarme, medmindre
blokvarmecentralen kan nås med en
stikledning fra et eksisterende fjern
varmeområde. Derfor skal det afklares,

Er fjernvarme bedst, skal området
hurtigst muligt udlægges til fjernvarme.
Sker det ikke, kan blokvarmecentralen/erne opnå tilskud fra staten til at skifte
fra naturgas til en varmepumpe. Det
kan underminere grundlaget for en
konvertering af området til fjernvarme.
Fjernvarme giver kun mening, hvis de
store bygninger i området kobler sig
på. Det er derfor vigtigt at få lavet de
nødvendige samfundsøkonomiske
analyser for at sikre den bedste løsning.
I områder, hvor et projektforslag om
fjernvarme er godkendt før 1. januar
2019, har blokvarmecentraler nu fået
mulighed for at udnytte egen overskuds
varme og for at etablere vedvarende
energianlæg, herunder eldrevne varme
pumper. Det kan bidrage til den grønne
omstilling, hvis blokvarmecentralen fx i
dag forsynes af fjernvarme baseret på
fossile brændsler. Godkendelse af et
sådant projekt kræver som udgangs
punkt, at det ønskede alternativ er det
samfundsøkonomisk bedste. Kommunen
kan dog træffe beslutning om, at der
kan bortses fra scenarier med fossile
brændsler, også selvom det er bestående
anlæg mv.
Det kan dog være vigtigt at overveje,
om ikke det er bedre at omstille fjern
varmen, hvis den bygger på fossile
brændsler. Det kan give flere fordele på
grund af stordrift. Kommunen kan dog
ikke nægte at godkende en konvertering,
hvis blokvarmecentralen ønsker det, og
projektet opfylder det samfunds
økonomiske krav, uden at der ses bort
fra fossile alternativer.

Kommunen kan desuden, med fjern
varmeselskabets accept, undtage
områder helt fra aftagepligt fra fjern
varme. I så fald er blokvarmecentralen
frit stillet og kan også benytte andre
muligheder end overskudsvarme og
vedvarende energi, hvis det er de
samfundsøkonomisk bedste.
I fjernvarmeområder udlagt efter 1.
januar 2019 er blokvarmecentraler frit
stillet. Det samme gælder i områder,
der ikke er udlagt til fjernvarme, og i
nye udstykningsområder. Hvis et fjern
varmeværk vil forsyne et sådant område,
er det derfor vigtigt at indgå dialog
med blokvarmecentralerne for at sikre
deres tilslutning.
Fjernvarmeværker har muligheder for
at tilbyde storkunder gunstige prisvilkår
gennem prisdifferentiering.
KONVERTERING AF OMRÅDER MED
OLIE- OG NATURGASFYR
Områder, der i dag forsynes med olieog naturgasfyr, kan konverteres til fjern
varme eller varmepumper. Som nævnt i
det forrige afsnit er det vigtigt at få
afklaret hurtigt, hvad der er samfunds
økonomisk bedst for at sikre kunde
grundlaget til fjernvarme, hvis det måtte
vise sig, at det er bedst med fjernvarme.
Tidligere har det været svært at få
gennemført konverteringer af områder
med individuelle naturgasfyr til fjern
varme på grund af tvister om de sam
fundsøkonomiske beregninger.
Kommunen har i dag mulighed for at
afskære sådanne tvister ved at bestemme,
at den eksisterende natur
gasforsyning som et
fossilt

alternativ ikke skal indgå i den samfunds
økonomiske analyse. Kommunen vil på
denne måde kunne godkende fjernvarme,
uanset om fortsat naturgasforsyning ville
have været bedre samfundsøkonomisk.
En kommune kan aktivt planlægge fjern
varmekonverteringer, herunder ved
påbud om at udarbejde projekter. En
kommune, som driver varmeforsyning,
kan selv gennemføre godkendte projekter.
Kommunen kan samarbejde med varme
pumpeleverandører eller nærvarme
selskaber for at fremme udbredelsen af
varmepumper, fx i områder, hvor det
ikke er hensigtsmæssigt at etablere
fjernvarme. Kommunen har dog ikke
uden særlig dispensation hjemmel til
selv at deltage i selskaber for individuel
forsyning og kan ikke formelt udlægge
områder til fx forsyning med individuelle
varmepumper. Som bygningsejer kan
kommunen dog godt indgå aftaler om
levering af grøn varme til egne bygninger,
fx med en varmepumpeleverandør 
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VANDSELSKABERNES
MULIGHED FOR TILLÆG TIL
ØKONOMISKE RAMMER
Muligheden for at opnå tillæg til den økonomiske ramme er afgørende for
økonomien i mange vandselskaber. Få et overblik over mulighederne.
Vandselskaber, som årligt debiterer en
vandmængde på over 800.000 m3, får
tildelt en økonomisk ramme for
selskabets indtægter. Selskabet kan dog
søge om at få tilladelse til at udvide den
økonomiske ramme igennem tillæg og
dermed opnå et grundlag for ekstra
opkrævningsret hos forbrugerne.
STATSLIGE ELLER KOMMUNALE MÅL
Vandselskaber har mulighed for at øge
dets økonomiske ramme med afholdte
omkostninger, der svarer til et statsligt
eller kommunalt fastsat mål. Det betyder,
at der fx skal være truffet en endelig
kommunal beslutning om at pålægge
målet ved en godkendt plan eller en
endelig aftale mellem kommune og
spildevandsselskab. Selskabets
omkostninger til at opfylde målet skal
overstige 500.000 kr. eller 1 % af
selskabets økonomiske ramme. Efter
som aktiviteten skal være inden for
selskabets hovedvirksomhed, er der
således ofte tale om omkostninger til
forbedringer i forhold til forsynings
sikkerhed og drikkevandskvalitet.
NØDVENDIGE OMKOSTNINGER ELLER
ERSTATNINGER I FORBINDELSE MED
FLYTNING AF LEDNINGER
Efter gæsteprincippet skal ledningsejeren
afholde udgifterne til arbejder på
ledninger, der er placeret i eller over
tredjemands areal, når arbejderne er
nødvendige af hensyn til ejerens
ændrede brug af arealet.
Da vandselskaberne ejer mange ledninger
i arealer, som vandselskabet ikke ejer,
kan selskaberne have store omkostninger

til ledningsarbejder, særligt i forbindelse
med større anlægsprojekter.
UDVIDELSE AF FORSYNINGS
OMRÅDET ELLER ØGET HÅNDTERET
VANDMÆNGDE
Vandselskaber kan få tillæg til deres
økonomiske ramme, når selskabets
forsyningsområde udvides. Det kan fx
ske ved en geografisk udvidelse af
forsyningsområdet eller ved flere
tilsluttede kunder inden for det
eksisterende forsyningsområde.
Tillægget er betinget af, at vandselskabet
kan dokumentere, at de årlige driftseller anlægsomkostninger er steget, og
at dette skyldes udvidelsen.
MEDFINANSIERINGSPROJEKTER
Der kan også gives tillæg, hvis vand
selskabet deltager i et medfinansierings
projekt efter de tidligere regler sammen
med kommunen eller en privat aktør.
Da reglerne om medfinansiering er
ændret pr. 1. januar 2021, bør selskaberne
i hvert enkelt projekt undersøge, om de
gamle eller de nye regler skal anvendes.
EKSTRAORDINÆRE INVESTERINGS
TILLÆG
Hvis vandselskabet oplever likviditets
problemer, kan den økonomiske ramme
ekstraordinært øges for at betale
afdrag og renter. Dette vil oftest være
tilfældet, hvor vandselskabet ikke kan
betale afdrag og renter på en låne
finansieret investering.

at få tillæg til den økonomiske ramme
for tilbagebetaling af vejbidrag for
årene 2007-2016; også hvad angår
allerede tilbagebetalt vejbidrag.
Tillægget er betinget af, at vandselskabet er retligt forpligtet til at
tilbagebetale vejbidraget. En frivillig
aftale mellem vandselskab og kommune
kan ikke danne grundlag for tillæg efter
denne bestemmelse.
TILLÆG TIL VANDINDVINDING
Den økonomiske ramme kan også
udvides, hvis vandselskabet kan
dokumentere øgede udgifter til driftsog anlægsudgifter som følge af vand
indvindingen.
TILLÆG TIL KLIMAPROJEKTER
De nye regler om klimatilpasning for
spildevandsselskaber betyder, at den
økonomiske ramme kan udvides med
udgifter til selskabets klimatilpasnings
projekter.
Dette tillæg forudsætter, at projektet er
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt,
og at serviceniveauet i forhold til
håndtering af tag- og overfladevand
faktisk forøges 

Line Markert
Partner, advokat
lma@horten.dk

TILBAGEBETALING AF VEJBIDRAG
Vandselskaberne har også mulighed for

For alle tillæg gælder, at Forsyningssekretariatet skal godkende tillægget.
Vandselskaberne skal indberette deres eventuelle tillæg senest 15. april hvert
år. Det er muligt at anmode Forsyningssekretariatet om at forhåndsgodkende
et tillæg.

Henriette Soja
Partner, advokat
hso@horten.dk

KAN LOKALPLANEN
HINDRES AF SERVITUTTER?
Ældre servitutter kan stadig give hovedbrud i forbindelse med ny lokalplanlægning.
For selvom planloven giver kommunen visse værktøjer til at ophæve private
servitutter, der er uforenelige med en ny lokalplan, er det ikke alle servitutter, der
uden videre bortfalder eller kan ophæves.
Mange steder i landet er det stadig
ældre servitutter, der sætter rammerne
for den fysiske udnyttelse af en ejendom
eller et område. Det kan fx være villa
servitutter med kommunen som påtale
berettiget. Eller det kan være en
bebyggelsesregulerende servitut, der
gælder alle ejendomme i den oprindelige
udstykning, og hvor påtaleretten normalt
anses for at være gensidig mellem
ejendommenes ejere, hvis intet andet
fremgår.
Hvis der for et sådant område vedtages
en ny lokalplan, har lokalplanen den
retsvirkning, jf. planlovens § 18, at
private tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanens indhold,
automatisk bortfalder. Desuden kan det
i lokalplanen udtrykkeligt bestemmes,
jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 21, at
nærmere bestemte tilstandsservitutter,
der strider mod lokalplanens formål,
skal bortfalde. Det kunne fx være
servitutbestemmelser om mindste
grundstørrelser, der er større end de
grunde, som lokalplanen tilsigter at give
mulighed for.
ERSTATNINGSFRI REGULERING
ELLER EKSPROPRIATION
Ophævelse af tilstandsservitutter ved
lokalplan er som udgangspunkt
erstatningsfri regulering, ligesom lokal
planlægning i øvrigt. Grundejere med

påtaleret til en servitut om fx bygnings
højde på en naboejendom må derfor
uden erstatning acceptere, at en lokal
plan kan fastsætte ændrede regler om
bygningshøjden.
Det afhænger dog af en konkret
vurdering. Efter omstændighederne kan
en lokalplans ophævelse af en privat
tilstandsservitut have så indgribende
betydning, at det reelt er et ekspropriativt
indgreb. I så fald kan servitutten ikke blot
ophæves ved lokalplan, og en lokalplan
bestemmelse herom vil være ugyldig. I
stedet skal planlovens regler om
ekspropriation i givet fald følges. Hvis
der er politisk vilje i kommunen til at
gennemføre ekspropriationen, kan
servitutten herefter ophæves mod
erstatning.
RÅDIGHEDSSERVITUTTER
I modsætning til tilstandsservitutter,
bortfalder private rådighedsservitutter
ikke som følge af en lokalplan, hverken
efter planlovens § 15, stk. 2, eller § 18.
Hvis en rådighedsservitut derfor er til
hinder for realisering af en lokalplan,
må kommunen enten forsøge at opnå
en aftale med de påtaleberettigede om
servituttens aflysning eller gennemføre
ekspropriation, jf. også ovenfor.
I nogle tilfælde er det vanskeligt at
afgøre, om der er tale om en tilstands

servitut eller en rådighedsservitut. Et
eksempel var en servitut fra 1907, som
tillagde ejer af den oprindelige ejendom
(senere grundejerforeningen) påtaleret
med hensyn til godkendelse af bygnings
tegninger til ny bebyggelse af de
udstykkede parceller. Som servitutten
var formuleret, var det formentlig en
rådighedsservitut.
Kommunen ønskede servitutten afløst
af lokalplanbestemmelser, der regulerede
bebyggelsens omfang og udseende.
Grundejerforeningen var principielt
enig i det foreslåede indhold. I den
situation kunne en løsning derfor være,
at grundejerforeningen og kommunen
indgik aftale om, at servitutten kunne
aflyses, betinget af lokalplanens
endelige og uændrede vedtagelse
vedrørende de bebyggelsesregulerende
bestemmelser 

Poul Hvilsted
Partner, advokat
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LEDNINGSOMLÆGNINGER PÅ
GOODWILL
Projektet startede med ledningsomlægninger på de etaper, hvor letbanen
skulle forløbe, og netop ledningsomlægninger er en af de helt store
udfordringer i et projekt af den skala.
“Det er en kæmpe økonomi for lednings
ejerne at flytte deres ledninger til nye
traceringer, og i starten havde vi ikke
engang et lovgrundlag til at bede dem
om at gøre det, så det var lidt på good
will og forventninger om, at anlægs
loven skulle blive vedtaget.”
Aarhus Kommune valgte fra begyndelsen
at investere i det store koordinerings
arbejde, der skal til for at få alle lednings
ejere med. Her viste det sig hurtigt, at
dialogen med ejerne skulle tages på
topledelsesniveau for at sikre effektiv
fremdrift.

SÅDAN KOM DANMARKS
FØRSTE LETBANE PÅ
SKINNER
Aarhus Letbanes første etape på i alt 110 kilometer har været i fuld drift siden 30.
april 2019. Dennis Kaab Erichsen, afdelingsleder i Vejanlæg og Bydesign Aarhus
Kommune, har arbejdet med letbaneprojektet fra første færd, og kan fortælle om
et projekt, hvor man næsten bogstaveligt talt har lagt skinnerne, mens toget kører.
Tilbage i 2005 enedes det daværende
Århus Amt og Aarhus Kommune om at
sætte et udredningsarbejde i gang med
henblik på at etablere en letbane i
Aarhus. Resultatet blev samlet i notatet
”Vision om letbaner i Aarhusområdet,”
som primært beskriver den første etape
fra Aarhus Midtby via Skejby Sygehus
og videre i eget tracé frem til en
kobling med Grenaabanen ved Lystrup.
I 2009 vedtog Aarhus Byråd det første tillæg
til den nye kommuneplan, Kommune
plantillæg nr. 1 med dertilhørende VVM-

redegørelse og miljørapport for første
etape af en letbane i Aarhus-området.
Med kommuneplantillægget blev der
givet grønt lys til at etablere letbanedrift
på de eksisterende baner Grenaabanen
og Odderbanen samt på en ny letbane
strækning fra centrum af Aarhus, via
Skejby Sygehus og til Lystrup Station
10 kilometer fra byen.
Men inden da var projektet allerede under
forberedelse, fortæller Dennis Kaab
Erichsen, der har arbejdet med Aarhus
Letbane i snart 10 år, først som projekt

leder hos COWI og i dag som afdelings
leder i Vejanlæg og Bydesign i Aarhus
Kommune.
“Projektet begyndte i 2008, og det kunne
man gøre, fordi der var vedtaget nogle
busprioriteringsprojekter, der gav busserne
deres eget tracé. Det tracé ville man siden
hen kunne indtage til kørebane og så give
letbanen den midterste del af vejen i stedet
for, hvis projektet blev godkendt. Vi for
beredte således allerede dengang til, at
der ville komme en letbane, og det var
et sats i Aarhus Kommune at sætte alle
sejl ind på det. Da anlægsloven endelig
blev vedtaget i 2012, gik det stærkt med
at få etableret et letbanesekretariat, så
man kunne få gjort de forberedende
arbejder,” fortæller Dennis Kaab Erichsen.

“Hvis der fx er 25 ejere, der ligger i det
samme spor og skal flytte ledningerne
fire meter til den ene side, hvorefter en
af dem melder fra, hvad gør man så? Så
kan man sige: Bliv du bare liggende, den
dag vi alle sammen flytter. Men på et
tidspunkt en eller anden dag, så kommer
du også til at flytte, for så kommer der
en lov, og så hænger hele molevitten på
dig. Vi forsøgte på den måde at synlig
gøre, hvad det ville betyde for lednings
ejerne, hvis de ikke gik med i første
omgang, også selv om der ikke var en
lovgivning på det tidspunkt. Det krævede,
at man fra Aarhus Kommunes side valgte
at investere i koordineringsarbejdet, for
der skulle være nogen til at samle trådene,
og den udgift kommer kun til at blive
større, som tiden går. Man skal gøre sig
klart, inden man starter op, at der ikke
kan sidde en halv medarbejder og styre
så store projekter, og vi er blevet klogere
på, hvor komplekst et arbejde, det egentlig
er, når man ikke har den reelle lovgivning
eller det reelle grundlag for at bede
andre om også at investere i deres for
at kunne komme videre.”
Særligt kabelflytningerne forbi Skejby
Sygehus var en stor udfordring, fordi et
hospital med over 80.000 operationer
om året og kompliceret hospitalsudstyr
ikke bare lige kan slukke for strømmen.
“Der har været mange forhandlinger om,
hvordan det kunne lade sig gøre, og hvor
meget vi kunne gå på kompromis.
Ledningerne skal placeres, så både
ledningsejeren har mindst muligt gene
ved at skulle omlægge den, brugeren
– det vil sige hospitalet – har mindst
muligt gene i forbindelse med om
lægningen, og letbanen på sigt har
mindst mulig gene i driftsfasen,” forklarer

Dennis Kaab Erichsen. “Forskellen på
en vejbane og en letbane er, at man ikke
laver noget om bagefter med en letbane.
I vejbanen er det ikke det store problem,
hvis fjernvarmeselskabet får brug for et
nyt spor. Så lukker man bare vejen, graver
igennem, åbner den igen og leder trafikken
en anden vej. Det kan man ikke med
letbanen. Du lægger ikke lige trafikken
om, og du krydser ikke lige sporene.”
AFSÆT I BANELOVEN
Fordi man ikke havde en letbanelov
givning, da projektet startede, valgte
kommunen at tage udgangspunkt i
baneloven, og det har ikke gjort det
mere simpelt, nærmest tværtimod,
fortæller Dennis Kaab Erichsen:
“Letbanen er en sporvogn, men vi har
bygget sporene efter et godstog, så
konstruktionen i sig selv blev mere
omstændelig, end hvis man havde haft
muligheden for at finjustere den endelige
lovgivning. Aarhus Kommune hentede
inspiration i bl.a. Tyskland, Schweiz og
Italien for at se, hvordan de havde gjort,
men på det område er lovgivning en
svær ting, når man skal vedtage noget i
et andet land. Hvad skal man gå efter?
Hvad tør vi her? Der gik man måske lidt
med livrem og seler i starten – også fordi
Aarhus var den første by, der skulle
implementere en letbane i Danmark. Vi
har bogstaveligt talt lagt skinnerne, imens
toget kører.”

betyder, at man kan levere et helt andet
serviceniveau til slutbrugerne, end man
kan med traditionelle løsninger på
gummihjul. Og så er letbanen med til at
drive udviklingen, fordi den giver en
form for sikkerhed med hensyn til
infrastrukturen for dem, der investerer i
de nye områder.” 

Dennis Kaab Erichsen
Afdelingsleder i
Vejanlæg og Bydesign
Aarhus Kommune

3 GODE RÅD, NÅR KOMMUNEN
SKAL I GANG MED PROJEKT
LETBANE
1. Sørg for at samarbejde bredt, både
internt i egen organisation og med
eksterne samarbejdspartnere.
2. Organiser teamet rigtigt helt fra
starten med den rette faglighed
og de rette kompetencer. Det kan
ikke betale sig at spare på med
arbejdere, når man har et projekt
i milliardklassen.
3. Vær dygtig til at kommunikere til
det politiske system, hvad opgaven
betyder for byen, for borgerne og
for økonomien.

I etape 1 var Aarhus Kommune ansvarlige
i den første del af ledningsomlægningen,
og herefter overtog Letbaneselskabet
ansvaret for etableringen af skinner,
perroner, mm.
ETAPE 2
Otte østjyske kommuner samarbejder
nu om at udvikle og udbygge letbanen
i Aarhusområdet (Aarhus, Favrskov,
Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg,
Skanderborg og Syddjurs) samt Region
Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik.
Sidst i februar 2020 vedtog Aarhus
Byråd, hvilke forhold og linjeføringer
der skal fokus på i den kommende
undersøgelse af Letbanens etape 2.
Peter Skadborg Bro er programleder i en
nyoprettet gruppe i Aarhus Kommune,
der skal planlægge etape 2, og han er
ikke i tvivl om, at letbanen er en god
investering for byen:
“Når du måler på de driftsparametre og
serviceparametre, der er for passagererne,
så er letbanen et fantastisk godt transport
tilbud. 99 % af alle togene kører til tiden,
og det er en drift, man slet ikke kan opnå
med almindelige bybusser. Det, at letbanen
har sin egen dedikerede infrastruktur,

Anne Sophie K. Vilsbøll
Partner, advokat
akv@horten.dk

Henriette Soja
Partner, advokat
hso@horten.dk

Tue Trier Bing
Advokat
ttb@horten.dk
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anvendelse af arealerne, hvis arealerne
ligger i første række til eksisterende
produktionsvirksomheder, og støjen på
arealerne ikke overskrider grænse
værdierne for støj med mere end 5 dB
på den facade/ de opholdsarealer, der
vender ud mod virksomheden, jf. plan
lovens § 15a, stk. 3.
Kravene indenfor skal overholdes, ligesom
der også skal være adgang til udendørs
opholdsarealer, hvor støjgrænserne er
overholdt. Der skal på disse ejendomme
tinglyses en bestemmelse om, at grænse
værdierne kan overskrides med 5 dB.
HVORDAN SIKRER MAN, AT KRAVENE
KAN HÅNDHÆVES
Modsat miljøbeskyttelseslovens regler,
hvor påbud om reducering af støj mv.
retter sig mod den, der støjer, retter
kravene om udførelse af støjbegrænsende
tiltag i medfør af planloven sig mod den,
der vil ændre eller udvikle anvendelsen
af et konkret areal.

PLANLÆGNING I FORHOLD
TIL STØJBELASTEDE
AREALER
Støj fra produktionsvirksomheder, veje, fly og andre kilder reguleres i både
nationale regler og regler, der er vedtaget i EU.
Reguleringen af støj retter sig ofte mod
støjkilden. Det vil sige den aktivitet, som
støjen stammer fra. I planloven findes
imidlertid regler, der regulerer, hvad
støjbelastede arealer kan anvendes til.
Samspillet mellem reglerne er komplekse,
og det er ikke sjældent, at reglerne
blandes sammen eller anvendes forkert.
Vi giver et overblikket over reglernes
samspil og gode råd til, hvordan man
sikrer sig, at planlagte afværgetiltag bliver
udført.
KORT OM MILJØBESKYTTELSES
LOVENS REGLER OM STØJ
Støj kan udgøre en enten vedvarende
eller forbigående gene, som varigt kan
påvirke menneskers sundhed. Derfor
har støj siden 1973 været omfattet af
miljøbeskyttelseslovens forurenings
begreb (lovens § 2, stk. 2, nr. 1) og den
deraf følgende beskyttelse.
Der findes vejledende eller bindende
grænser for de fleste typer af ekstern
støj. Grænseværdierne er et udtryk for
den støjbelastning, som myndighederne
finder sundhedsmæssigt acceptable for
den konkrete aktivitet, henholdsvis på
det konkrete sted.

De vejledende grænseværdier anvendes
bl.a. ved fastsættelse af grænser for støj
fra industrivirksomheder. Dette kan fx
ske ved, at det i miljøgodkendelser eller
påbud angives, hvor højt et støjniveau
virksomheden kan belaste omgivelserne
med.
De vejledende støjgrænser er kun
vejledende for at give myndighederne
mulighed for at skærpe eller lempe
grænserne heri ved konkrete afgørelser.
I langt de fleste tilfælde lægges støj
grænserne i vejledningerne dog til grund
ved behandlingen af konkrete sager.
Fravigelse sker typisk kun, hvis der fore
ligger helt særlige omstændigheder.
REGULERING AF STØJGENER VIA
PLANLOVENS BESTEMMELSER
Hverken kommune- eller lokalplaner kan
indeholde regulerende bestemmelser
om, hvordan og hvor meget enkelte
kilder må udsende eller, hvor meget
områder må modtage af støj. Det tema
er ikke en del af ‘katalogerne’, jf. plan
lovens §§ 11a og 15, stk. 2.
Men planloven indeholder en række regler,
der tilsigter, at faktisk støjbelastning er
oplyst, når der planlægges for ændringer
i arealanvendelsen. Disse oplysninger
medvirker til at sikre, at man som

udgangspunkt ikke kan udlægge støj
belastede arealer til bolig, institutioner
eller anden støjfølsom anvendelse.
Et område anses som udgangspunkt at
være støjbelastet, hvis støjen på arealet
overstiger Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser.
De muligheder, som planloven giver for
planlægningsmæssigt at sikre borgerne
mod støjgener eller støjkonflikter, findes
både i afsnittet om kommuneplanlægning
og i reglerne om lokalplanlægning.
Kommuneplanen skal indeholde
retningslinjer, der sikrer, at støjbelastede
arealer ikke udlægges til støjfølsom
anvendelse, medmindre den fremtidige
anvendelse kan sikres mod støjgener.
Det samme gælder i forbindelse med
lokalplansarbejdet, hvor støjbelastede
arealer som udgangspunkt også kun må
udlægges til støjfølsom anvendelse, hvis
planen indeholder krav om etablering
af afskærmningsforanstaltninger mv.,
som sikrer den fremtidige anvendelse
mod støjgener jf. planlovens § 15a, stk. 1.
Det forudsættes med reglen, at disse
afskærmningsforanstaltninger, som er
nævnt i lokalplankataloget i § 15, stk. 2,
er vedtaget, findes og er velegnede.
Planmyndigheden må forventes at have
gjort sig overvejelser herom i forbindelse
med lokalplanprocessen.

Formålet med disse regler er at fore
bygge konflikter mellem fremtidige
borgere/brugere af et udlagt areal og
de eksisterende virksomheder eller
aktiviteter i området, samt modvirke
fortrængning af eksisterende byggeri.

Der gælder dog nogle modifikationer
hertil:
Byomdannelsesområder
Der er i kommuneplanen mulighed for
at udpege såkaldte byomdannelses
områder, der tillader en gradvis
ændringsproces af et områdes
anvendelse fra én type til en anden.
For disse områder gælder det særlige, at
man kan udlægge støjbelastede arealer
til støjfølsom anvendelse, når blot der
er sikkerhed for, at støjbelastningen
ophører i løbet af en periode, der ikke
væsentligt overstiger 8 år, jf. § 15a, stk.
2. Der er tale om en form for overgangs
regel, som muliggør gradvis omdannelse
af område. Bestemmelsen indebærer, at
støjfølsom bebyggelse i en begrænset
periode risikerer at blive udsat for højere
støjbelastning, end de vejledende grænser
tillader. Kommuner, der anvender denne
bestemmelse vil bære et betydeligt
ansvar for opfyldelsen af kriteriet
“sikkerhed.”
Transformationsområder
Kommunerne kan udpege op til to
transformationsområder i hver 4-årig
planperiode. Der er typisk tale om centralt
beliggende områder med varig støj
påvirkning.
Inden for disse områder kan der uagtet
støjpåvirkningen tillades støjfølsom

Når plangrundlaget er godkendt, og
der er udstedt tilladelse til ibrugtagning
af et støjfølsomt byggeri, beskyttes
dette byggeri og brugerne heraf, som
alt andet, af miljøbeskyttelseslovens og
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Reguleringen sker uafhængigt af, “hvem
der kom først.”
Stammer støjkilden fra en eksisterende
produktionsvirksomhed, vil denne,
såfremt afhjælpningstiltagene har været
utilstrækkelige, kunne blive påbudt at
nedbringe støjen, forudsat rets
beskyttelsesperioden i miljøgod
kendelsen er udløbet. Det ses dog at
forudsætte, at myndigheden har for
holdt sig til kvaliteten og egnetheden af
de afhjælpningsforanstaltninger, byg
herren etablerer.
Det er derfor helt centralt, at det via lokal
plansarbejdet sikres, at de forudsatte
afhjælpningstiltag er tilstrækkelige og
egnede til at afbøde konsekvenserne af
støjpåvirkningen, og at muligheden for
at håndhæve kravene heri haves in
mente ved lokalplanens udarbejdelse.
Når lokalplansarbejdet udføres, er
bygningerne ikke opført endnu. Støj
beregningerne bliver lavet ud fra de på
dette tidspunkt kendte omstændigheder,
og er derfor behæftet med nogen
usikkerhed.

Der er ikke i planloven hjemmel til, at
der i en lokalplan indsættes krav om
overholdelse af specifikke støjgrænser
(dB). Reguleringen af støj skal ske med
afsæt i miljøbeskyttelsesloven.
Derimod ses det ofte, at der i lokalplanen
indsættes bestemmelser om, at Miljø
styrelsens vejledende grænseværdier
for det relevante område skal overholdes.
Det er der ifølge praksis ikke noget til
hinder for.
Hvis en sådan bestemmelse skal kunne
håndhæves, fx overfor en projekt
udvikler, bør der dog samtidig indsættes
bestemmelser i lokalplanen om, at der
først kan udstedes ibrugtagnings
tilladelse, når de vejledende støjgrænser
for den planlagte benyttelse, er
konstateret overholdt, ligesom det bør
være afklaret, hvor overholdelsen af
støjgrænserne måles.
Herudover bør de nødvendige
afskærmningsforanstaltninger så vidt
muligt konkretiseres i lokalplanen. Dette
kan ske ved, at der i lokalplanen stilles
krav om etablering af støjisolering,
etablering af beplantningsbælte, støj
volde eller lignende.
På denne måde sikres det så vidt muligt,
at forpligtelsen til at bekoste de
nødvendige støjforanstaltninger udført,
påhviler den der foranlediger ændringen
af de støjpåvirkede 
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SAMTYKKET

DEN EVIGE BALLADEMAGER INDEN FOR GDPR
Vi stiller skarpt på samtykker og giver et bud på, hvordan man under sagsbehandlingen
får identificeret det retlige grundlag efter både GDPR og de forvaltningsretlige
regler korrekt.
Persondatareglerne indebærer, at der
altid skal være et retligt grundlag for at
behandle personoplysninger, fx et sam
tykke. Parallelt hermed er der også i
forvaltningsretten krav om samtykke i
nogle situationer.
HVORNÅR MÅ EN MYNDIGHED
BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER?
En myndighed skal bl.a. have et retligt
grundlag – en såkaldt behandlings
hjemmel – efter GDPR (persondata
forordningen) for at behandle person
oplysninger. Det retlige grundlag for
myndigheden kan findes direkte i GDPR
og kan fx være, at myndigheden udfører
en opgave i samfundets interesse, at
myndigheden udfører en opgave pålagt
ved lov, eller at myndigheden i øvrigt
har en retlig forpligtelse til at udføre en
opgave, som indebærer, at der skal
behandles personoplysninger. I andre
tilfælde kan hjemlen findes i en national
lov, og i visse tilfælde kan det retlige
grundlag udgøres af et samtykke.

Hvis en myndighed anvender samtykke
som det retlige grundlag for at behandle
personoplysninger, stiller GDPR en række
krav til samtykket. Samtykket skal bl.a.
være frivilligt, specifikt, informeret og
udtryk for en utvetydig viljestilkende
givelse. Derudover skal samtykket også
kunne trækkes tilbage igen. Hvis det
trækkes tilbage, følger det også af
GDPR, at oplysningerne skal slettes,
hvis der ikke findes en anden hjemmel
til behandlingen. Her mødes GDPR og
forvaltningsretten, da der i sager, hvor
der gælder notatpligt, vil være et
sådant andet hjemmelsgrundlag.
HVILKEN BETYDNING HAR DE
FORVALTNINGSRETLIGE REGLER?
En myndighed skal ud over at overholde
GDPR også overholde de forvaltnings
retlige regler. Disse regler kan indeholde
krav, som myndigheden skal overholde
ved siden af GDPR i sagsbehandlingen.
Det kan fx være krav om, at myndigheden
skal indhente et samtykke. Et sådant
krav om samtykke findes eksempelvis i

lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område, § 11 a, arbejds
skadesikringslovens § 37 a og
forvaltningslovens § 29 om ansøgnings
sager.
Disse krav om samtykke giver i praksis
anledning til tvivl om, hvorvidt dette
samtykke også kan udgøre det retlige
grundlag for behandling efter GDPR.
ER SAMTYKKET DET RETLIGE GRUND
LAG FOR BEHANDLING EFTER GDPR?
Det forhold, at de forvaltningsretlige
regler stiller krav om samtykke ved
behandling af sagen, indebærer ikke
nødvendigvis, at det retlige grundlag
for behandlingen efter GDPR også er
samtykke. De to retsgrundlag gælder
nemlig ved siden af hinanden. Der kan
altså opstå to situationer:
1. I den første situation er samtykket
også det retlige grundlag for
behandlingen efter GDPR. Det
betyder, at samtykket skal overholde
kravene efter GDPR.
2. Den anden situation indebærer, at
der både skal indhentes samtykke

efter de forvaltningsretlige regler
(men ikke GDPR), og at der skal være
et retligt grundlag efter GDPR til
behandlingen af personoplysninger.
Her kan man sige, at GDPR gælder
ved siden af “det forvaltningsretlige
samtykke.”
Som et eksempel på den første situation,
hvor forvaltningsretten stiller krav om
samtykke, og hvor samtykket også er
behandlingshjemlen efter GDPR, kan
nævnes lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område,
§ 11 a. Efter denne bestemmelse skal
myndigheden indhente forudgående
samtykke fra den, der søger om eller
får hjælp, før myndigheden forlanger, at
andre offentlige myndigheder mv. giver
oplysninger om den pågældende, der
er nødvendige for at behandle sagen.
Samtykket udgør her også behandlings
grundlaget efter GDPR, og det skal leve
op til kravene i GDPR.
Som et eksempel på den anden situation,
hvor der både i forvaltningsretten stilles
krav om (stiltiende) samtykke, og hvor
der skal findes et retligt grundlag for
behandling af personoplysninger efter
GDPR, kan nævnes arbejdsskadesikrings
lovens § 37 a.
Samtykket må anses for en slags garanti
for den registrerede ved siden af kravet
om retligt grundlag for behandling af
personoplysninger. Der skal i disse
situationer efter de forvaltningsretlige

krav indhentes et stiltiende samtykke
efter arbejdsskadesikringslovens § 37 a.
Der skal samtidig være et retligt grund
lag for behandlingen i arbejdsskade
sikringsloven. Det retlige grundlag
findes her i artikel 6, stk. 1, litra e, jf.
artikel 6, stk. 2-3, i GDPR. På samme
måde skal der i ansøgningssager både
være et retligt grundlag for behandling
af personoplysninger efter GDPR og
indhentes samtykke efter forvaltnings
lovens § 29.

3. Hvis det retlige grundlag for
behandlingen er samtykke, og
samtykket trækkes tilbage, skal
myndigheden ophøre med at
behandle personoplysningerne. Det
kan være hensigtsmæssigt at have en
proces for, hvordan en sådan situation
håndteres.
4. Et GDPR-samtykke skal udarbejdes,
indhentes og dokumenteres efter
reglerne herom i GDPR 

Hvordan ved man så, om der er tale om
den første eller den anden situation?
Det beror på en konkret fortolkning af
den særlovgivning, som myndigheden
administrerer.
SÅDAN HÅNDTERES DET I PRAKSIS
1. Først skal der tages stilling til, om der
er tale om den første eller anden
situation beskrevet ovenfor. Det beror
på en konkret fortolkning og vurdering
af retsgrundlaget. Der kan være hjælp
at hente i lovforslagets almindelige
bemærkninger i afsnittet om forholdet
til databeskyttelsesretten.
2. Når det er vurderet, hvad behandlings
grundlaget er efter GDPR, skal dette
fremgå tydeligt af privatlivspolitikken
til de registrerede. Det kan således
være nødvendigt at skelne mellem
forskellige sagstyper i privatlivs
politikken.
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Retssikkerhedsloven skal ses i sammen
hæng med de enkelte love (se boks),
der også kan indeholde krav til sags
behandlingen. Derudover supplerer
retssikkerhedsloven forvaltningsloven
og offentlighedsloven i forhold til de
generelle sagsbehandlingsregler.
Bestemmelserne i retssikkerhedsloven
har i et vist omfang karakter af lov
fæstelse af principper om god
forvaltningsskik.
HURTIGHEDSPRINCIPPET
Efter retssikkerhedslovens §§ 3 og 3a,
skal en kommune behandle spørgsmål
om hjælp så hurtigt som muligt.
Efter hurtighedsprincippet skal der ses
på, hvad der kan være borgerens rimelige
forventning til sagsbehandlingstiden.
Denne rimelige forventning skal dog
sammenholdes med de lokale
prioriteringer af ressourcerne.
Det er også en del af hurtighedsprincippet,
at der skal fastsættes frister for sags
behandlingen på de enkelte sagsområder.
Fristerne, der gælder fra modtagelse af
ansøgning til afgørelse, skal offentliggøres.
Hvis en frist ikke kan overholdes, skal
borgeren orienteres om det. Det er
myndigheden, der har ansvaret for, at
sagerne efter loven er oplyst i
tilstrækkeligt omfang, så der kan træffes
en afgørelse. Det betyder, at fristerne
ikke først må begynde at løbe, når sagen
er oplyst i relevant omfang. Sidstnævnte
følger af retssikkerhedslovens § 10.

RETSSIKKERHED PÅ DET
SOCIALE OMRÅDE
HVAD SIGER LOVEN?
Beskæftiger du dig med borgerrettet sagsbehandling i fx en kommune, er der stor
sandsynlighed for, at du dagligt er i berøring med områder omfattet af retssikkerheds
loven. Loven er særlig relevant på beskæftigelsesområdet og på det sociale
område. Her er en introduktion til nogle af de mest centrale principper i loven.
Lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område (retssikkerheds
loven) giver rettigheder til borgerne og
stiller krav til sagsbehandlingen på det
sociale område. Reglerne, der tidligere
fandtes i de enkelte love på det sociale
område, er udtryk for, at der på dette
område er særlige behov, fx for at sikre
borgerens medindflydelse på sagen.
Det skyldes, at den sociale lovgivning
blandt andet regulerer ressourcesvage
borgeres kontakt med “systemet.”
Loven indeholder bl.a. grundlæggende
regler for myndighedernes sags
behandling og opbygningen af den

sociale administration, men også regler
for Ankestyrelsens håndtering af klage
sager på området samt for Det Centrale
Handicapråd.
Her fokuserer vi på de grundlæggende
regler for sagsbehandlingen.
ANVENDELSESOMRÅDE – ER DEN
RELEVANT FOR MIT ARBEJDE?
”Det sociale område” er nærmere
afgrænset i § 1 i bekendtgørelsen om
retssikkerhed og administration på det
sociale område.

PRIMÆRE LOVOMRÅDER, HVOR
RETSSIKKERHEDSLOVEN FINDER
ANVENDELSE
• Beskæftigelse (fx lov om syge
dagpenge, lov om aktiv social
politik, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om
seniorjob)
• Socialområdet (fx lov om social
pension, lov om individuel
boligstøtte, lov om social service,
lov om kompensation til
handicappede i erhverv mv.)
• Andre områder (fx lov om fri
plejeboliger, lov om bekæmpelse
af ungdomskriminalitet, lov om
dag-, fritids- og klubtilbud mv.
til børn og unge).

ANKESTYRELSENS UDTALELSE
AF 20. SEPTEMBER 2019
• Ankestyrelsen forholdt sig i en
tilsynssag til en kommunes fast
sættelse af sagsbehandlingsfrister
efter retssikkerhedslovens § 3.
• Kommunen havde i sagen, dels
fastsat en separat ventetid forud
for den egentlige sagsbehandlings
frist, dels angivet, at fristerne
forudsatte, at alle nødvendige
oplysninger var til stede i sagen.
• Ankestyrelsen udtalte bl.a., at en
kommune ved angivelse af sags
behandlingsfrister ikke kan stille
krav om, at sagen skal være
fuldt oplyst, før den udmeldte
sagsbehandlingsfrist begynder
at løbe. Herudover udtalte Anke
styrelsen, at en kommune ikke
kan angive en separat ventetid,
som ikke indgår i den fastsatte
sagsbehandlingsfrist.

RETTEN TIL AT MEDVIRKE I EGEN SAG
Borgerens ret til at medvirke i sin egen
sag på det sociale område er fastslået i
retssikkerhedslovens § 4. Det er også
en del af bestemmelsen, at kommunen

skal tilrettelægge sagsbehandlingen
sådan, at borgeren rent faktisk kan
medvirke i sagen.
Der er hverken i lovteksten eller lov
bemærkningerne taget nærmere stilling
til, hvordan kommunerne skal sikre
borgernes mulighed for at medvirke.
Det er kommunen, der ud fra egne
politiske prioriteringer og muligheder
afgør, hvordan administrationen bedst
kan indrettes, så borgerne inddrages
aktivt.
PRINCIPAFGØRELSE R-4-07
• En kommune traf – inden der blev
holdt et opfølgende møde om
en tidligere afgørelse – en ny
afgørelse om at standse en
borgers personlige hjælp.
• Borgeren havde fået det nævnte
møde stillet i udsigt, efter at han
selv havde opfordret hertil. Mødet
var væsentligt for borgeren, da
Muskelsvindfonden skulle deltage
i mødet.
• Ankestyrelsen lagde i sagen
vægt på, at borgeren havde en
berettiget forventning i forhold
til det omhandlede møde. Det
var herudover en skærpende
omstændighed, at borgeren
havde indrettet sin tilværelse i
forhold til ordningen med personlig
hjælp.
• Ankestyrelsen bemærkede, at
borgerinddragelsen havde til
formål at give garanti for, at
sagen blev behandlet grundigt
og alsidigt. Overtrædelsen af en
sådan garantiforskrift betyder
som hovedregel, at afgørelsen
er ugyldig.
• Det kunne i den konkrete sag ikke
udelukkes, at den manglende
borgerinddragelse havde haft
betydning for afgørelsens resultat.
Afgørelsen var derfor ugyldig.

der findes for at give hjælp efter den
sociale lovgivning. Det samme gælder
ved rådgivning og vejledning. Der er
således en udvidet vejledningspligt
inden for lovens område.
I sager på det sociale område skal
hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet
vurdering af borgerens situation – og
dermed ikke kun en vurdering i forhold
til det spørgsmål, som borgeren
eventuelt selv retter henvendelse om.
Når man som sagsbehandler skal over
holde den udvidede vejledningspligt
efter § 5, skal man foretage en konkret
vurdering, hvor borgerens egne
forudsætninger skal inddrages (den
såkaldte helhedsvurdering).
Kommunen kan derfor inden for den
sociale lovgivning ikke træffe afgørelse
alene om en bestemt ydelse, fx fleksjob
eller ressourceforløb på beskæftigelses
området. Det skyldes, at kommunen
ved behandling af en ansøgning om en
bestemt ydelse skal forholde sig til
samtlige muligheder for hjælp – det vil
sige også fx førtidspension eller
revalidering i eksemplet her.
Hvis du er sagsbehandler, skal du efter
§ 5 også være opmærksom på at pege
på muligheder uden for det kommunale
sociale system. Det kan fx være råd
givning og vejledning i Familieretshuset,
retshjælpsmuligheder, SU-regler mv. 

Rikke Søgaard Berth
Det ligger også i retten til medvirken, at
kommunerne bør – og efter behov skal
– vejlede om retten til at lade sig
repræsentere eller bistå af andre efter
forvaltningslovens § 8. En sådan
vejledning – og repræsentation – kan i
visse tilfælde være en forudsætning for,
at borgeren overhovedet har mulighed
for at medvirke i egen sag i relevant
omfang. Konkret kan det fx betyde, at
kommunen må forholde sig til, om
borgeren har brug for at få beskikket
en værge.
UDVIDET VEJLEDNINGSPLIGT OG
HELHEDSVURDERING
Kommuner skal efter § 5 behandle en
ansøgning og spørgsmål om hjælp, så
der tages højde for alle de muligheder,
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Ifølge udtalelsen lagde Ankestyrelsen
vægt på, at udlejningen skete som led i
kommunens mulighed for at gøre
reklame for sig selv, og at formålet med
at have et bosætningshus var at
tiltrække tilflyttere, virksomheder og
turister til kommunen. Ankestyrelsen
fandt dog også, at en række betingelser
skulle være opfyldt: Opholdet skulle
ifølge Ankestyrelsen således være
forholdsvis kort, da der ellers ville være
tale om boligforsyning, jf. også
Ankestyrelsens udtalelse af 1. november
2018 i en lignende sag om Bornholms
Regionskommune. Opholdet måtte på
den anden side heller ikke være for
kort, da det i så fald kunne sidestilles
med udlejning af ferieboliger, hvilket
ikke er en lovlig kommunal opgave.
Desuden skulle kommunalfuldmagtens
krav om forholdsmæssighed mellem den
kommunale interesse og de midler, der
blev anvendt på tiltaget, være overholdt.
SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIETS
UDTALELSE AF 8. DECEMBER 2020
I modsætning til Ankestyrelsen har
ministeriet udtalt, at kommunens
udlejning af et bosætningshus udgør
boligforsyning, også selv om udlejningen
sker for en kortere periode.
Ministeriet har derefter overvejet, om
kommunen alligevel kan udleje huset,
fordi der er tale om at gøre reklame for
og markedsføre Ærø over for kommende
tilflyttere. Ministeriet finder dog, at en
sådan markedsføring skal være generel
og overordnet, for at den er lovlig efter
kommunalfuldmagtsreglerne. Dette krav
er ikke opfyldt i forhold til udlejning af et
bosætningshus.

NY PRAKSIS FRA
KOMMUNALTILSYNET OM
BOSÆTNINGSHUSE
Social- og Indenrigsministeriet er i en udtalelse af 8. december 2020 om Ærø
Kommune kommet til et andet resultat end Ankestyrelsen vedrørende kommuners
mulighed for at drive såkaldte bosætningshuse.
Ærø Kommune har igennem mange år
arbejdet hårdt for at kunne tiltrække
nye tilflyttere til øen, da befolkningstallet
har været faldende. Kommunen igang
satte derfor i 2012 en række tiltag som
led i bosætningsindsatsen, herunder
etablering af et bosætningshus.
Kommunen opkøbte og renoverede en
nedslidt ejendom, der efter renoveringen
blev taget i brug som bosætningshus
med det formål at tiltrække nye beboere
til øen. Ordningen indebar, at tilflyttere

for at afprøve livet på Ærø kunne leje
ejendommen fuldt møbleret for en
tidsbegrænset periode på op til 3-4
måneder. Lejen var fastsat til markeds
leje. Kommunen har oplyst, at mange
efter at have boet i bosætningshuset er
flyttet fast til Ærø, hvilket har haft en
positiv effekt for befolkningstallet på Ærø.
Ankestyrelsen udtalte i maj 2019, at
Ærø Kommune havde hjemmel til at
drive bosætningshus. Denne praksis har

Social- og Indenrigsministeriet (nu
Indenrigs- og Boligministeriet) ændret.
HVILKE REGLER GÆLDER?
Den skrevne lovgivning indeholder
hverken hjemmel til eller er til hinder for,
at en kommune udlejer fast ejendom
for at tiltrække potentielle tilflyttere.
Dette spørgsmål skal derfor vurderes
efter de uskrevne kommunalfuldmagts
regler.
Kommunalfuldmagtsreglerne antages
traditionelt at give en ret snæver adgang
til kommunal boligforsyning, da en sådan
opgave typisk kun kan varetages i forhold

til borgere med specielle behov, som
kommunerne i anden sammenhæng har
særlige forpligtelser over for. Det kan fx
være borgere, som kommunen efter
sociallovgivningen skal stille en handicapeller ældrebolig til rådighed for.

Heller ikke princippet om overkapacitet
kan finde anvendelse, da princippet efter
ministeriets vurdering ikke rummer
mulighed for, at kommunen kan bekoste
en indretning og møblering af
bosætningshuset.

Der kan dog være en hårfin grænse
mellem kommunal boligforsyning og
varetagelsen af andre kommunale
opgaver, herunder tiltrækning af
tilflyttere, virksomheder og turister. De
sidstnævnte formål er efter praksis om
kommunalfuldmagtsreglerne lovlige
kommunale hensyn. Det er formentlig
denne ret svære grænsedragning, der
har givet anledning til en lidt svingende
tilsynspraksis på området de seneste år.

Endelig har ministeriet overvejet, om
der foreligger en så tungtvejende
kommunal interesse i at tiltrække borgere
til Ærø Kommune, at denne interesse kan
gennembryde kommunalfuldmagtens
forbud mod erhvervsvirksomhed og
boligforsyning (den såkaldte “6.
undtagelse”). Ministeriet når – måske
lidt overraskende – frem til, at hensynet
til at sikre kommunen mod et faldende
indbyggertal, herunder også manglende
skattegrundlag til at finansiere den
kommunale opgavevaretagelse og
arbejdskraft til at understøtte erhvervs
livet i kommunen, konkret ikke er tungt
vejende nok til at kunne gennembryde
forbuddet mod erhvervsvirksomhed og
boligforsyning.

ANKESTYRELSENS UDTALELSE AF
16. MAJ 2019
Ankestyrelsen fandt i denne udtalelse
om bosætningshuset på Ærø, at Ærø
Kommune kunne give borgere, der over
vejede at flytte til kommunen, mulighed
for i en kort periode at leje et kommunalt
bosætningshus til markedsleje.

Det er således samlet Social- og
Indenrigsministeriets opfattelse, at Ærø
Kommune ikke har hjemmel i lov
givningen til at møblere og udleje den
pågældende ejendom som bosætnings
hus.
HVOR STÅR KOMMUNERNE NU?
Selv om ministeriet i den konkrete sag
har fundet, at Ærø Kommune ikke
havde hjemmel, udelukker det efter
vores vurdering ikke, at kommuner i
særlige tilfælde vil kunne udleje
bosætningshuse. Dette vil efter
omstændighederne kunne ske efter
kommunalfuldmagtens princip om
overkapacitet. Dette vil forudsætte, at
kommunen erhverver eller bevarer den
pågældende ejendom, fordi kommunen
– af andre grunde end udleje til
bosætning – har en kommunal interesse
i ejendommen, som dog ikke behøver
at være aktuel. Det er eventuelt også
en betingelse, at kommunen ikke
indretter og møblerer det pågældende
bosætningshus.
Ministeriets udtalelse er herudover et
eksempel på, at de grunde, der skal til
for at gennembryde forbud efter
kommunalfuldmagtsreglerne (fx forbud
mod erhvervsvirksomhed og bolig
forsyning), skal være tungtvejende.
Et sådant gennembrud er dog tidligere
set i Statsforvaltningens udtalelse af 4.
juli 2014 til Københavns Kommune om
et “cykelbibliotek” og i Statsforvaltningens
udtalelse af 19. juni 2014 om Gellerup
parken 

Boligminister Kaare Dybvad Bek vil
undersøge nye muligheder for at
styrke kommunernes arbejde med at
tiltrække tilflyttere til de danske øer.
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GRØN, GRØNNERE, GRØNNEST:

SÅDAN GÅR DET MED DE
GRØNNE INDKØB
Stadigt flere kommuner arbejder aktivt med at få indarbejdet grønne krav i udbud,
men det kan være svært at omsætte et ønske om en grønnere profil til udbudskrav.
Grønne indkøb og bæredygtige udbud
er begreber, som i høj grad præger
kommunernes indkøbsdagsorden. Med
“grønne indkøb” forstås bredt indkøb,
som understøtter den grønne omstilling
ved at inddrage elementer, der tilgodeser
miljø og klima, fx i form af fokus på lavere
klimaaftryk og reduktion af brugen af
miljøbelastende stoffer.
Med vedtagelsen af klimaloven og
målsætningen om en reduktion af
CO2-udledningerne på 70 % i 2030 vil
der forventeligt komme yderligere
fokus på, hvordan offentlige indkøb kan
gøres grønnere og være med til at
understøtte de nationale klimamål
sætninger.
Udbudsloven giver mulighed for at stille
specifikke krav til den udbudte genstand,
herunder også krav der særligt tilgodeser
miljø- og klimamæssige hensyn.
Hensynene kan inddrages i alle dele af
udbudsprocessen: Som krav i forbindelse
med egnethedsvurderingen, som
konkurrence- eller mindstekrav til ydelsen
eller som vilkår i kontrakten. Muligheden
for at inddrage grønne krav kan også
indgå som en del af en indledende
markedsdialog og kan være med til at
give ordregiver indsigt i, hvor parat
markedet er til den grønne omstilling.
Desuden kan markedet få lejlighed til at
give sit input til relevante grønne krav
og forventninger fra ordregivers side.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
har som en del af rapporten “Status for
offentlig konkurrence 2020” foretaget

en analyse af 1.914 udbud gennemført
fra juni 2019 til marts 2020. Formålet
har været at undersøge, hvor mange af
de offentliggjorte udbud der har ind
arbejdet grønne elementer.
Analysen viser, at der i 844 af
udbuddene, svarende til 44 %, er
indeholdt mindst ét grønt ord. Af de 844
udbud indeholder de fleste dog mere
end ét grønt ord, og ordene går som
oftest igen. Analysen viser også, at de
mest brugte ord er “miljø” og “klima.”
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har
grupperet søgeordene i tre temaer om
henholdsvis total- og livscyklus
omkostninger, grønne mærker og
grønne standarder og har undersøgt,
hvordan og i hvor høj grad de grønne
ord bruges under de enkelte temaer.
Knap 10 % af udbuddene nævner mindst
ét ord, der relaterer sig til total- og
livscyklusomkostninger. Det er fx ord
som “livscyklus” og “TCO.” De udbud,
der nævner total- og livscyklus
omkostninger, er primært udbud, der
omhandler varekøb. Ifølge Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen skyldes det
formentlig, at levetiden for en vare er
nemmere at beregne end fx for en
tjenesteydelse, og at der for varer
allerede findes tilgængelige TCOberegningsværktøjer.
Miljømærker som Svanemærket og
EU-blomsten nævnes i knap 14 % af
udbuddene, mens grønne standarder
som fx ISO 14001 om miljøledelse

GENTÆNK RAMMEAFTALEN
– OVERVEJ EN OFFENTLIG KONTRAKT

anvendes i 9 % af udbuddene.
Hos Horten oplever vi, at flere og flere
kommuner – og leverandører – arbejder
aktivt med at få indarbejdet grønne
krav i udbud. Samtidig oplever vi (hvilket
i nogen grad støttes af Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens undersøgelse),
at mange ordregivere har svært ved at
omsætte et ønske om en grønnere
profil til udbudskrav. Desuden kan det
være vanskeligt for både ordregivere
og tilbudsgivere at gennemskue de
grønne kravs potentielle påvirkning af
transaktionsomkostningerne. Udfordringen
er sjældent udbudsreglerne, men oftere
manglende værktøjer til at sikre reelle
grønne krav. Løsningen er efter vores
opfattelse både den fortsatte udvikling
af værktøjer, som kan understøtte en
mere evidensbasereret tilgang til grønne
krav, men også at kommuner og
leverandører fortsætter den gode dialog.
Indkøbene bliver kun grønnere – og
klogere – på den måde 
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Rammeaftaler adskiller sig fra offentlige kontrakter. Det slår seneste praksis på
udbudsområdet fast. Selvom grænsedragningen mellem de to aftaletyper kan
være vanskelig, er der store fordele at hente, hvis man er bevidst om forskellen.
Danske ordregivere benytter sig ofte af
rammeaftaler, når de konkurrenceud
sætter deres indkøb. Cirka hver anden
opgave udbydes som en rammeaftale.
KONTRAKTFORMENS BETYDNING
Rammeaftalernes vide udbredelse
skyldes formentlig, at kontraktformen
giver offentlige ordregivere en høj grad af
fleksibilitet. I modsætning til en offentlig
kontrakt skal rammeaftalens nøjagtige
omfang nemlig ikke fastlægges på
forhånd. Ordregiver kan nøjes med at
oplyse en estimeret indkøbsvolumen,
hvorefter der kan foretages bestillinger,
efterhånden som behovet opstår.
Sondringen mellem rammeaftaler og
offentlige kontrakter er vigtig, da der
gælder særlige udbudsretlige
begrænsninger for rammeaftaler. En
rammeaftale må fx som udgangspunkt
ikke have en løbetid på mere end fire år.
Det gælder derimod ikke for offentlige
kontrakter, der i princippet kan indgås
uden slutdato.
NYESTE KLAGENÆVNSPRAKSIS
Kort inden årsskiftet afgjorde Klage
nævnet for Udbud en sag, hvor
sondringen mellem de to begreber var
afgørende for sagens udfald. En forbigået
tilbudsgiver klagede over et udbud af
en kommunal aftale om indsamling af
kildesorteret affald. Klageren gjorde
gældende, at den udbudte aftale reelt
var en rammeaftale, og at kommunen
derfor havde overtrådt udbudsreglerne
ved at udbyde aftalen med en varighed
udover det tilladte.

Klagenævnet afviste imidlertid klagen
under henvisning til, at den valgte
leverandør havde fået en eksklusiv ret
til at afhente det kommunale affald i
hele aftalens løbetid. Det forhold, at
omfanget af opgaven kunne variere
afhængigt af borgernes til- eller fra
melding, indebar ikke i sig selv, at aftalen
skulle betragtes som en rammeaftale.
HVORNÅR TIPPER VÆGTSKÅLEN?
En rammeaftale er kendetegnet ved, at
den indeholder de grundlæggende
vilkår og betingelser, som skal være
gældende for fremadrettede køb på
aftalen og som sker i form af (nye)
kontrakter, der først indgås i perioden
efter rammeaftalens indgåelse.
Grænsedragningen mellem offentlige
kontrakter på den ene side og ramme
aftaler på den anden kan være vanskelig
i praksis. Det gælder især, når ordre
givers behov kan ændre sig i aftalens
løbetid. Der er tale om en konkret
vurdering, hvor det afgørende må være,
om aftalen giver den valgte leverandør
sikkerhed for at skulle varetage opgaven
i hele aftalens løbetid, og om den over
vejende del af opgaven udføres på
baggrund af bestillinger fra ordregiveren.
GENOVERVEJ KONTRAKTFORMEN
Kendelsen giver anledning til at gen
overveje, om kommunale opgaver, der
traditionelt har været udbudt som
rammeaftaler (fx rengøringsydelser og
personbefordring), bør udbydes som
offentlige kontrakter fremadrettet.

Som nævnt ovenfor vil fordelen hoved
sageligt være, at der ikke gælder nogen
tidsmæssig grænse for aftalens varighed.
Herudover undgås den væsentlige
usikkerhed, der er forbundet med
værdiansættelsen af rammeaftaler.
Kendelsen kan tilgås på Klagenævnet
for Udbuds hjemmeside: Kendelse af 7.
oktober 2020, Remondis A/S mod
Hedensted Kommune 
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den Europæiske Unions Funktionsmåde
artikel 107-109. Efter begge regelsæt
gælder et forbud mod at yde stats
støtte, medmindre en række betingelser
er opfyldt.
Efter de danske statsstøtteregler er
støtten lovlig, hvis støtten gives med
hjemmel i offentlig regulering, herunder
kommunalfuldmagtsreglerne. De danske
regler giver derfor ikke anledning til
udfordringer, hvis man har sit hjemmels
grundlag på plads. Men i mange tilfælde
vil offentlig støtte også være omfattet
af EU-statsstøttereglerne.
Der findes dog gode muligheder for at
give lovlig statsstøtte efter EU-stats
støttereglerne. Statsstøtte kan fx være
lovlig, hvis støtten er inden for kategorierne
i gruppefritagelsesforordningen og følger
forordningens procedurer og betingelser.
Det kan fx være støtte til havne, luft
havne, SMV’er, grønne initiativer, sport
eller kultur. Støtte omfattet af gruppe
fritagelsesforordningen skal ikke god
kendes af Kommissionen, men støtten
skal indberettes til Kommissionen og
registreres i Erhvervsstyrelsens stats
støtteregister.
Er der tale om et mindre støttebeløb,
kan støtten muligvis gives som de
minimis-støtte, der hverken skal ind
berettes til eller godkendes af
Kommissionen.

TÆNK
STATSSTØTTEREGLERNE
IND FRA STARTEN
Mange projekter kuldsejler, fordi statsstøttereglerne er blevet overset i projektets
tidlige faser. Gode projekter går derfor i graven, selvom de kunne være blevet
gennemført, hvis blot statsstøttereglerne var blevet håndteret rettidigt. Tænk derfor
statsstøttereglerne ind fra starten i alle projekter, der direkte eller indirekte inde
bærer offentlig støtte.
Over de seneste år er det blevet markant
lettere at bruge de EU-retlige statsstøtte
regler, når kommuner og andre
myndigheder giver offentlig støtte til
projekter. Kommissionens modernisering
af rammebestemmelserne og særligt
de gældende fritagelsesmuligheder
betyder, at det oftest vil være muligt at
give lovlig statsstøtte, hvis betingelserne
efterleves. Det er dog afgørende at
overveje, indarbejde og forstå de
statsstøtteretlige reglers rammer for et
projekt – og tænke det ind fra start.

NY SAG FRA EU-DOMSTOLEN
Senest viser en sag om en kommunal
lufthavnsoperatør fra EU-Domstolen
(Comune di Milano, C-160/19), hvor
vigtigt det er at tænke statsstøttereglerne
ind fra starten.
I den konkrete sag havde en kommunalt
ejet lufthavnsoperatør stillet garanti for
kommercielle forpligtelser i et datter
selskab i forbindelse med indgåelse af en
aftale mellem lufthavnsoperatøren, Milano
Kommune og en række fagforeninger.

Lufthavsoperatøren havde ikke forud
for garantistillelsen vurderet, om
forpligtelsen var rentabel og rationel
(kriteriet om den private investor).
Selvom Milano Kommune havde fået
foretaget en økonomisk analyse af, om
forpligtelsen var rentabel og rationel
efter vedtagelsen af foranstaltningen,
og denne pegede på, at betingelserne
for den private investor var opfyldt, var
det ikke tilstrækkeligt.
GODE FRITAGELSESMULIGHEDER,
MEN SKAL HÅNDTERES FRA STARTEN
I Danmark er statsstøtte reguleret i to
regelsæt - et dansk regelsæt og et
EU-regelsæt. De danske regler findes i
konkurrenceloven, særligt § 11 a. De
EU-retlige regler findes i Traktaten om

Både for de minimis-støtte og gruppe
fritaget støtte er det afgørende, at
fritagelsesmulighederne overvejes, og
betingelserne iagttages, inden der
træffes beslutning om at give støtten.
EU-Domstolen har tidligere fastslået
dette i en sag (Dilly’s Wellnesshotel,
C-493/14), hvor betingelsen om, at en
støtteordning skal indeholde en ud
trykkelig henvisning til gruppefritagelses
forordningen for at blive fritaget, ikke var
opfyldt fra starten. EU-Domstolen slog
fast, at betingelserne ikke er simple
formaliteter. Er betingelserne ikke opfyldt
fra starten, kan støtten ikke blive fritaget
efter forordningen.
EU-Domstolen fremhævede bl.a., at
henvisningen gør det muligt for
Kommissionen at udøve sin kontrol, og
at konkurrenter kan blive orienteret om
støtteforanstaltningerne. Konsekvensen
ved, at en støtte ikke er lovlig, er, at
støtten skal kræves tilbagebetalt med

renter. Dette har store konsekvenser for
støttemodtager og det planlagte projekt
i sin helhed.
EKSEMPLER FRA HVERDAGEN
Rundt om i landet igangsættes der
mange gode og store projekter, hvor
offentlig støtte er en forudsætning for,
at projektet kan gennemføres i det plan
lagte format. Det kan fx være projekter
inden for sport, kultur, transport og
infrastrukturer. Sommetider ses det
dog, at et projekt igangsættes med
offentlig støtte, uden rammerne er på
plads fra start. Nedenfor har vi samlet
et par fiktive eksempler, som illustrerer
statsstøtteproblemstillingerne i sådanne
situationer.
EKSEMPEL 1: STØTTE TIL JAZZFESTIVAL
Der er stor politisk opbakning i
kommunalbestyrelsen til en jazzfestival,
som en privat virksomhed ønsker at stable
på benene. Derfor vil kommunen også
gerne bidrage økonomisk til projektet.
Politikerne vil gerne træffe beslutning
om at give et stort støttebeløb med det
samme for ikke at risikere, at festivalen
rykkes til en anden by.
I en sådan situation er det vigtigt allerede
fra starten at få de statsstøtteretlige
rammer på plads, selvom situationen er
tidspresset. Her vil støtten formentlig
kunne gives efter gruppefritagelses
forordningen, men det er nødvendigt,
at det er undersøgt, om fx tærskel
værdierne er overholdt, inden der
træffes beslutning om at give støtten.
Det kræver altså, at statsstøtte
vurderingen laves, inden kommunal
bestyrelsen beslutter at give støtten, og
de nødvendige skridt bliver iagttaget
fra start.
EKSEMPEL 2: STØTTE TIL NYT
KAJANLÆG
I en havnekommune ønsker kommunen
at støtte opførelsen af et nyt kajanlæg
for at forbedre havnen. Gruppefritagelses
forordningen giver under visse betingelser
mulighed for at støtte sådan en
investering uden godkendelse. Måske er
kommunen opmærksom på muligheden
for fritagelse fra starten, men udskyder
nærmere undersøgelser til senere, da
det er tydeligt, at der er muligheder for
at give lovlig støtte.
Men det er ikke nok. Er der tale om
støtte, som kommunen vil give efter
gruppefritagelsesforordningen, er

HORTENS STATSSTØTTEFOLDERE
Horten har udgivet fire temafoldere om reglerne og praksis for statsstøtte
inden for områderne sport, luftfart, havne samt forskning, udvikling og
innovation.
Du kan downloade folderne her: horten.dk/statsstoetteguide

støtten omfattet af en indberetningsog registreringspligt. Her gælder der
frister for, hvornår støtten skal være
indberettet og registreret for at være
lovlig. Hvis det ikke er gjort inden for
fristerne, så er støtten ikke lovlig.
EKSEMPEL 3: UDLEJNING AF AREAL
TIL SPORTSTURNERING
På sportsområdet ønsker en kommune
at udleje et kommunalt areal til en stor
kommerciel sportsturnering. Kommunen
ved, at arrangøren også undersøger
mulighederne i andre kommuner. Da
kommunen gerne vil tiltrække turneringen
til byen, tilbyder kommunen at leje
arealet ud til en pris, der er langt under
markedsniveauet.
Da udlejning under markedsprisen udgør
offentlig støtte, skal den pågældende
kommune også i denne sag være
opmærksom på, om de statsstøtte
retlige rammer er på plads. Der kan ikke
“repareres” på dette senere
HAV OGSÅ STYR PÅ ANDRE
JURIDISKE RAMMER
Udover de statsstøtteretlige rammer er
det også vigtigt allerede fra starten at
have de andre juridiske rammer på
plads. Det kan fx være selskabsret,
udbudsret og kommunalret, som spiller
ind. Derudover skal myndigheden altid
have hjemmel for at kunne yde støtten.
Derfor er det altid vigtigt at få samlet
de relevante kompetencer hos
myndigheden fra begyndelsen, så
projektet kommer godt fra start 
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særdeles sparsom, når man ser på
arbejdsgiveres erstatningsansvar for
opståede psykiske arbejdsskader.
Groft sagt kan retspraksis opdeles på
følgende måde:
• Er der foregået en alvorlig begivenhed/
oplevelse?
• Er der tale om stress, for store mængder
arbejde mv.?
• Foreligger der mobning, chikane og/
eller sexchikane?
ALVORLIGE BEGIVENHEDER/
OPLEVELSER
Der foreligger en højesteretsdom fra
2012, hvor en kommune blev gjort
erstatningsansvarlig for, at en med
arbejder blev udsat for en kortvarig, men
alvorlig begivenhed/oplevelse, idet
medarbejderen i forbindelse med en
personaleweekend blev udsat for en
særdeles uforsvarlig afvikling af week
enden, hvorunder medarbejderen bl.a.
blev udsat for stærk kritik, og hvad hun
oplevede som en offentlig fyring.
Højesteret fandt i den pågældende sag,
at kommunen var erstatningsansvarlig for
“den uforsvarlige afvikling af personale
weekenden,” der medførte en betydelig
forøgelse af risikoen for en psykisk skade
hos medarbejderen.
Ud over denne afgørelse foreligger der
ikke trykt retspraksis om arbejdsgivers
erstatningsansvar ved alvorlige
begivenheder/oplevelser, der har resulteret
i en psykisk skade.

ANSVAR FOR

I den forbindelse er det værd at bemærke,
at hvis der fx har været en trusselsituation
eller lignende, der resulterede i en straffe
sag mod den truende, kan den ramte
medarbejder gøre sit krav gældende
over for den truende direkte, hvorfor der
(ofte) ikke vil være yderligere erstatnings
krav over for arbejdsgiveren.

Retspraksis er ret begrænset i forhold til, hvem der har ansvaret, når
medarbejdere får en psykisk arbejdsskade. Vi giver et overblik.

STRESS, FOR STOR MÆNGDE
ARBEJDE MV.
Der foreligger en række domme, hvor
temaet for den retlige vurdering har
været, om en arbejdsgiver er erstatnings
ansvarlig, hvis en medarbejder udvikler
en psykisk lidelse som følge af fx stress,
for store arbejdsmængder mv.

DE PSYKISKE
ARBEJDSSKADER
På trods af megen opmærksomhed
omkring det psykiske arbejdsmiljø i de
sidste 10-15 år er retspraksis vedrørende
arbejdsgiveres ansvar for psykiske
arbejdsskader stadig relativt begrænset.

I det lovpligtige arbejdsskadesystem
anerkendes i et vist omfang psykiske
skader på grund af ulykker og psykiske
skader som erhvervssygdomme, og i
tilfælde af at der sker anerkendelse i
det arbejdsskadeforsikringsretlige

system, vil den skadelidte medarbejder
kun få erstattet de erstatningsposter,
som arbejdsskadesikringsloven giver
mulighed for.
De erstatningskrav, der går ud over
arbejdsskadesikringsloven, kan kun
rettes mod en erstatningsansvarlig
arbejdsgiver, og her er retspraksis

Højesteret har i to domme fra henholds
vis 2008 og 2017 begge gange frifundet
en arbejdsgiver for erstatningsansvaret
for, at en medarbejder har udviklet en
psykisk lidelse på grund af stressende
forhold/for store arbejdsmængder.

Overordnet har Højesteret i begge
domme fastslået, at det afgørende ved
vurderingen af, om der foreligger et
erstatningsansvar for arbejdsgiveren, er,
om medarbejderen på tilstrækkelig måde
har gjort arbejdsgiveren opmærksom
på, at medarbejderen var udsat for en
arbejdsmæssig belastning, som oversteg,
hvad medarbejderen kunne magte, og
at arbejdsgiveren derfor skulle træffe
nogle særlige foranstaltninger for at
hjælpe medarbejderen.
Den foreliggende retspraksis er således
særdeles restriktiv i relation til at pålægge
en arbejdsgiver ansvaret for en med
arbejders psykiske lidelse opstået som
følge af stress, store arbejdsmængder,
talrige deadlines, udbrændthed og
lignende.
De betydende momenter efter rets
praksis er:
• Om arbejdsgiveren har kendskab til
belastningen ved arbejdets udførelse,
kendskab til medarbejderen eller
arbejdssituationen eller information
fra medarbejderen selv eller fra tredje
mand fx ved Arbejdstilsynets tilsyn.
• Har arbejdsgiveren efter at have fået
tilstrækkeligt kendskab reageret
adækvat, herunder med “tjenstlige
midler” og i et passende tempo?
MOBNING, CHIKANE OG/ELLER
SEXCHIKANE
Psykiske skader i arbejdsmiljøet kan
også opstå ved mobning, chikane og/
eller sexchikane. Når der fokuseres på
mobning, chikane og/eller sexchikane,
er det væsentligt, at mobning eller
chikane begrundet i køn, etnicitet,
religion, alder, handicap mv. – altså de
beskyttelseskriterier, der er i lige
behandlings- og forskelsbehandlings
loven – kan udløse krav om en godt
gørelse fra den krænkede mod
arbejdsgiveren.
Det gælder også sexchikane efter
ligebehandlingsloven eller krænkelse
begrundet i seksualitet efter forskels
behandlingsloven.
Ser vi derimod på erstatningsansvaret,
som jo adskiller sig fra det godtgørelses
krav, som en krænket kan rejse efter
antidiskriminationslovgivningen, kan den
foreliggende retspraksis opdeles således:
• Situationer hvor arbejdsgiveren selv
eller en ledelsesperson, der kan
identificeres med arbejdsgiveren,
udøver mobningen, chikanen og/eller
sexchikanen.

• Situationer, hvor mobning, chikane
og/eller sexchikane udøves af andre,
og hvor arbejdsgiveren selv skulle
have forhindret det.
I de tilfælde, hvor der foreligger mobning,
chikane og/eller sexchikane udført af
arbejdsgiveren eller en ledelsesperson,
der kan identificeres med arbejdsgiveren,
som har resulteret i en psykisk skade, vil
arbejdsgiveren blive pålagt et erstatnings
ansvar.
I de tilfælde, hvor mobning, chikane og/
eller sexchikane udøves af andre end
arbejdsgiveren eller én, der ikke kan
identificeres med arbejdsgiveren, bliver
spørgsmålet, om arbejdsgiveren har gjort
tilstrækkeligt for at sikre et chikanefrit
miljø. Her er retspraksis mere tilbage
holdende, idet arbejdsgiveren alene vil
blive erstatningsansvarlig, såfremt
arbejdsgiveren har fået tilstrækkelig
viden om, at der foreligger mobning,
chikane og/eller sexchikane, og arbejds
giveren ikke inden for en rimelig tids
periode har handlet adækvat med
henblik på at beskytte den krænkede
medarbejder.
I relation til mobning, chikane og/eller
sexchikane kan det stærkt anbefales at
have en offentliggjort politik, der
præciserer, hvem den krænkede kan
rette henvendelse til, og hvordan klagen
behandles. Derved sikres arbejdsgiveren
en mulighed for at reagere på viden om
en krænkelse 

Finn Schwarz
Partner, advokat
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Senioradvokat
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KORT NYT
REVISION AF UDBUDSLOV
UDSÆTTES

NYANSATTE JURISTER

KOMMENDE WEBINARER
UPDATE PÅ MILJØRETTEN
Torsdag den 11. marts
Kl. 14.00 - 14.30

Regeringen offentliggjorde i oktober 2020 lovprogrammet
for Folketingsåret 2020/2021.

ANVENDELSE AF K01 OG K02 I UDBUD
Fredag den 12. marts
Kl. 9.00 - 11.00

Det fremgik af lovprogrammet, at regeringen ville foreslå en
ændring af udbudsloven i februar 2021 med henblik på at
sikre større klarhed om udbudsreglerne, sikre ordregivere og
tilbudsgivere lavest mulige transaktionsomkostninger, samt
øge små og mellemstore virksomheders muligheder for at
deltage i konkurrencen ved offentlige udbud.

NYT PÅ VARMEFORSYNINGSOMRÅDET
Torsdag den 18. marts
Kl. 9.00 - 11.00

Statsministeren fulgte op på status på lovprogrammet ved
december-redegørelsen, der blev offentliggjort 11. december
2020. Forslaget om ændring af udbudsloven i februar 2021
fremgår ikke af december-redegørelsen, og forslaget er der
med udgået af lovprogrammet for Folketingsåret 2020/2021.

David Bar-Shalom
Senioradvokat
Ansættelsesret
dbs@horten.dk

Kenneth Steenberg

Advokat
Fast Ejendom & Entreprise
kst@horten.dk

STATSSTØTTE FOR BEGYNDERE
Fredag den 19. marts
Kl. 9.00 - 10.30
HVORFOR ER DATAETIK VIGTIGT FOR DIG?
Tirsdag den 23. marts
Kl. 9.00 - 9.45
RETSSAGER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE
Onsdag den 24. marts
Kl. 8.30 - 9.00

Det betyder, at en revision af udbudsloven ikke vil finde sted i
2021.

MÅNEDENS UDBUDSKENDELSER
Torsdag den 25. marts
Kl. 9.00 - 9.30
BY- OG AREALUDVIKLINGSPROJEKTER
Fredag den 26. marts
Kl. 8.30 - 9.15

Andreas Oliver Elmdam
Advokatfuldmægtig
Fast Ejendom & Entreprise
ane@horten.dk

Mette Hede

Advokatfuldmægtig
Fast Ejendom & Entreprise
mhe@horten.dk

MORGENKAFFE MED LINE & RIKKE
Onsdag den 7. april
Kl. 8.30 - 9.00
FORSYNINGSNYT
Torsdag den 8. april
Kl. 8.00 - 8.30
KONSORTIER: FÅ OVERBLIK OVER DE
JURIDISKE RAMMER
Fredag den 9. april
Kl. 8.30 - 9.30
UDBUD AF LICENSER
Torsdag den 15. april
Kl. 9.00 - 11.00
NØRDERI OVER LOKALEUDLEJE
Tirsdag den 20 april
Kl. 8.30 - 9.00

NY BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING OM UDBUD VED
SALG AF FAST EJENDOM PÅ VEJ
Social- og Indenrigsministeriet sendte 3. juli 2020 et udkast
til ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved
salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme i
høring.

Høringsudkastene var i forhold til den gældende bekendtgørelse
og vejledning bl.a. udbygget med omtale af statsstøttereglerne,
og derudover sker der en kodificering af administrativ
praksis.

Den seneste melding fra ministeriet er, at bekendtgørelsen og
vejledningen forventes at træde i kraft i løbet af første kvartal
2021.

Høringsudkastene kan findes på Høringsportalen.

Philip Hesselbjerg
Advokatfuldmægtig
Udbud & Konkurrence
phh@horten.dk

Signe Eggert
Bojesen-Koefoed
Advokatfuldmægtig
Miljøret
sbk@horten.dk

LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING
PÅ DET SOCIALE OMRÅDE
Torsdag den 22. april
Kl. 8.30 - 9.00
Tilmelding på horten.dk/arrangementer

FØLG OS
linkedin.com/company/horten

instagram.com/hortenlaw

facebook.com/hortenlaw

youtube.com/c/hortenadvokater

BLIV KLOGERE.

Horten online kurser i samarbejde med Karnov Group er brugervenlig og effektiv e-læring.
Vores eksperter giver juridisk viden videre inden for en række forskellige retsområder.
Køb adgang som enkeltbruger eller få et skræddersyet kursus tilpasset din organisations behov.

Find dit kursus på onlinekurser.horten.dk

