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KÆRE LÆSER 

Nye kommunalbestyrelser og byråd, 
regionsråd og bestyrelsesmedlemmer – 
nye muligheder, nye ressourcer, andre 
kompetencer. Det gør det særlig relevant 
lige nu at tale om “onboarding” eller 
introduktion af nye medlemmer i mange 
kollektive organer i offentlige og halv-
offentlige organisationer. 

Indimellem hører man stadig fortællingen 
om, at nogle udvalgs- eller bestyrelses-
medlemmer “går mere op i smørre-
brødet efter mødet, end de milliard-
investeringer, de træffer beslutninger 
om på mødet”. Men vi møder ikke disse 
udvalgs- eller bestyrelsesmedlemmer i 
virkeligheden. Derimod møder vi stolte, 
ydmyge, engagerede, nysgerrige, 
ambitiøse og indimellem lidt forvirrede 
medlemmer, der brænder for at gøre en 
forskel og er ivrige efter at blive klædt 
bedst muligt på til at løfte de opgaver, 
de står over for. Der er en generel 
oplevelse af, at det er sjovere at varetage 
en opgave, som man føler sig klædt på 
til at vare tage, og hvor man faktisk kan 
bidrage. 

Der er mange måder at klæde de nye 
ledelsesmedlemmer på til opgaverne. 
Den enkelte organisation finder sin model 
for, hvordan nytiltrådte og gen valgte 
ledelsesmedlemmer bliver klædt bedst 
muligt på til at træffe de mange 
beslutninger, der ligger foran dem. Ind-
imellem får vi lov til at bidrage til 
undervisningen gennem kurser, work-
shops, e-læring og 1:1-møder. Dér 
oplever vi stort engagement, nysgerrighed, 
overraskelser og refleksioner, der har 
stor værdi både for deltagerne og for 
den administration, de skal arbejde 
sammen med.

Der er også i stigende grad fokus på de 
kompetencer, som medlemmerne 
kommer med, og de kompetencer, der 
er behov for, når de kollektive organer 
skal løfte deres opgaver. Til tider takker 
den afgående bestyrelse af ved at 
evaluere sit arbejde og give sine 
anbefalinger til, hvilke kompetencer der 
med fordel kan være repræsenteret i 
bestyrelsen fremover. Det bør dem, der 
udpeger bestyrelsesmedlemmer have 
for øje, når de vælger de kommende 
bestyrelsesmedlemmer. 

Dialogen om de kompetente beslutnings-
fora giver nogle gange anledning til at 
analysere, hvordan en bestyrelse kan 
styrkes, fx med bestyrelses  medlemmer, 
som ikke er politisk valgte. Det er alene 
relevant for de eksterne organer, som 
byråd og regionsråd mv. udpeger 
kandidater til – fx den kommunale 
forsynings bestyrelse eller selvstyrehavnen. 
I nogle organisationer – fx mange 
kommunale selvstyrehavne – er der 
bred praksis for at vælge “eksterne 
bestyrelses medlemmer”. I andre typer 
af organisationer, fx de kommunale 
fælles skaber, giver vedtægterne sjældent 
deltagerkommunerne mulighed for at 
udpege bestyrelses medlemmer uden 
for byrådet. 

I kommuner og regioner sætter 
ud pegningsreglerne nogle rammer for, 
hvordan valget af udvalgs- og 
bestyrelses   medlemmer kan ske. Men 
opmærksomheden på kompetence-
profilen giver anledning til at diskutere, 
hvilke ressourcer og kompetencer de 
enkelte kandidater kan byde ind med – 
ud over en politisk kompetence og parti-
politisk observans. Det er også et vigtigt 
skridt for at få disse kompetencer i spil.
 
God fornøjelse. 
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For tiden er der fokus på PFAS-forurening. De danske miljømyndigheder står over 
for en stor opgave, da der flere steder i Danmark har vist sig høje koncentrationer 
af PFAS, som skal håndteres. Vi ser nærmere på nogle af de mange spørgsmål, 
som denne forureningstype giver anledning til. 

PFAS er en samlebetegnelse for en 
række forskellige menneskeskabte 
fluorholdige, svært nedbrydelige og 
miljøfarlige stoffer. De mest kendte er 
PFOS og PFOA, der foruden at være 
skadelige for miljøet også er under 
mistanke for at være hormonforstyrrende, 
kræftfremkaldende og immun svækkende 
for mennesker. 

Stofferne blev sat i produktion i 1949, 
og brugen af PFAS-forbindelser skete 
særlig i perioden 1966-1990. De har 
været anvendt og anvendes fortsat i en 
lang række forskellige brancher som fx 
metal- og tekstilindustrien. Særlig stoffet 
PFOS har desuden været anvendt i brand-
slukningsskum, som på det seneste har 
tiltrukket sig stor mediebevågenhed, 
fordi PFAS-forurening er konstateret på 
og omkring danske brandøvelses pladser. 

MILJØMYNDIGHEDERNE
PFAS-forurening er i øjeblikket et for-
hold, som optager flere myndigheder. 
Myndighedskompetencen i forhold til 
denne forureningstype er fordelt mellem 
Miljøstyrelsen, regionerne og 
kommunerne.

Miljøstyrelsen indsamler og opdaterer 
viden og data på området med henblik 
på at sikre, at PFAS-forurening håndteres 
optimalt. Som godkendelses- og tilsyns-
myndighed i forhold til en række særlig 
forurenende virksomheder er Miljø-
styrelsen end videre forpligtet til at 
håndtere PFAS-forureninger på disse 
virksomheder, hvis den konstateres. 

Regionerne har den overordnede 
forureningskortlægnings- og over-
vågningsbeføjelse og har derfor på det 
seneste særlig arbejdet med at kort lægge 
mulige PFAS-forurenede lokaliteter. 

Endelig står kommunerne i høj grad 
med de praktiske udfordringer, når 
PFAS-forureningerne bliver kendte, idet 
kommunerne er myndighed i forhold til 
en lang række forskellige virksomheder, 
hvor PFAS-forurening reelt kan have 
fundet sted.

REGULERING AF PFAS I DANMARK
Når miljømyndighederne skal undersøge, 
hvilke indgrebsmuligheder der er til 
rådighed i forhold til en konstateret 
forurening, er forureningstidspunktet 
afgørende, dels for at vurdere, om der kan 

være tale om en miljøskade, dels for 
påbuds muligheden efter jordforurenings-
loven. Da det har været forbudt at 
anvende flere af PFAS-stofferne, er det i 
den sammenhæng relevant at se på 
reguleringen af PFAS. 

Denne regulering baserer sig i høj grad 
på forordninger udstedt af Den 
Europæiske Union. EU indledte 
reguleringen af stoffet PFOS i 2006 
med et forbud mod at markedsføre og 
anvende stoffet som en bestanddel af 
et præparat i en koncentration på 
0,005 masseproducent eller derover. 
Anvendelsen af PFOS i brand sluknings-
skum var dog ikke fuldstændig forbudt, 
idet restlagre af PFOS-holdigt brand-
slukningsskum måtte anvendes indtil 
27. juni 2011. 

I 2013 kom stoffet PFOA på EU’s 
kandidat liste SVHC (Substances of Very 
High Concern), og i 2017 blev fremstillingen 
og markedsføringen af PFOA-holdige 
stoffer med få undtagelser også forbudt 
med virkning fra 4. juli 2020. 

MILJØSKADELOVEN
På grund af forureningstypens karakter 
må miljømyndighederne som led i 
håndteringen af PFAS-forurening over-
veje, om miljøskadeloven kan bringes i 
anvendelse. Denne lov har til formål at 
sikre, at den ansvarlige for en miljø skade 

eller en overhængende fare herfor, fore-
bygger eller afhjælper og afholder 
omkostningerne til håndteringen af 
disse skader. Ansvaret er ubetinget og 
gælder, uanset om forureneren har 
handlet uagtsomt eller ej.

Miljøskadeloven aktiveres, når den 
kompetente miljømyndighed har truffet 
afgørelse om, at der foreligger en miljø-
skade. Herefter vil sagen overgå til Miljø-
styrelsens behandling. I perioden frem 
til afgørelsen er der mulighed for – fx 
med hjemmel i jordforureningslovens 
§ 38 e eller miljøbeskyttelseslovens 
§ 73 e – at udstede undersøgelses påbud 
til den ansvarlige for forureningen for at 
klarlægge, om der foreligger en miljøskade. 

Det er væsentligt at bemærke, at loven 
først trådte i kraft 1. juni 2008 og derfor 
alene finder anvendelse på forurening 
udledt efter det tidspunkt. Det betyder, 
at forurening efter 1. juni 2008 isoleret 
set skal udgøre en miljøskade. Som 
miljø myndighed er man derfor nød saget 
til at afdække, hvornår der er opstået 
forurening med PFAS, herunder skal 
man undersøge, om forureningen efter 
1. juni 2008 særskilt er tilstrækkelig til 
at aktivere miljøskadeloven. 

JORDFORURENINGSLOVEN OG 
MILJØBESKYTTELSESLOVEN
I de tilfælde, hvor miljøskadeloven ikke 
kan anvendes, vil jordforureningsloven 
og miljøbeskyttelsesloven kunne være 
relevante. 

I henhold til jordforureningsloven kan 
miljømyndighederne udstede påbud til 
en forurener om at foretage under-
søgelser med henblik på at klar lægge 
en potentiel forurening under 

forudsætning af, at forureningen er sket 
efter 1. januar 1992. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis 
fastsætter dog en væsentlig begrænsning 
i anvendelsen af under søgelsespåbud 
efter jordforurenings loven, idet sådanne 
påbud ikke kan meddeles, hvis det på 
forhånd kan udelukkes, at der kan 
meddeles påbud om oprensning efter 
jordforurenings loven og miljø beskyttelses-
loven. Der kan henvises til Miljø- og 
Føde vare klage nævnets afgørelse af 8. 
september 2021 (sag 18/05237). 
Kriteriet “på forhånd udelukket” er 
absolut og kan være vanskeligt at 
håndtere i praksis. 

Efter jordforureningsloven kan påbud 
om oprensning udstedes, uanset at 
forureneren ikke har handlet uagtsomt, 
hvis forureningen – eller den væsentligste 
del heraf – er indtrådt efter 1. januar 
2001. Miljømyndighederne må derfor 
klar lægge, hvornår forureningen er sket, 
så det undersøges, om det på forhånd 
kan udelukkes, at der kan udstedes et 
oprensningspåbud. 

Denne tidsmæssige begrænsning gør 
sig ikke gældende i relation til miljø-
beskyttelsesloven. Hvor der ikke kan 
meddeles påbud om oprensning efter 
jordforureningsloven på grund af den 
tidsmæssige begrænsning, vil der efter 
omstændighederne være mulighed for 
at meddele påbud om oprensning efter 
miljøbeskyttelsesloven. Et sådant påbud 
forudsætter, at forureneren har forårsaget 
PFAS-forureningen ved ansvars på-
dragende adfærd. Det kunne fx være 
tilfældet, hvis en virksomhed i strid 
med forbuddet har anvendt PFOS-
holdigt brandslukningsskum efter 27. 

juni 2011. Det er miljømyndighederne, 
der skal bevise, at der er handlet uagtsomt. 
Hvis det ikke på forhånd kan udelukkes, at 
oprensningspåbud efter miljøbeskyttelses-
loven kan udstedes, er der mulighed for 
at udstede et undersøgelsespåbud. 

Generelt skal miljømyndighederne under 
behandlingen af sagerne om PFAS-
forurening reagere i rette tid, når der er 
opnået kendskab til forureningen. Praksis 
viser, at en myndigheds kendskab til 
forurening indebærer, at denne skal 
reagere inden rimelig tid for ikke at 
fortabe retten til fx at meddele påbud 
om undersøgelse eller oprensning på 
grund af udvist passivitet.

Som andre forureningssager, der strækker 
sig over en længere periode, er det 
afgørende at få afklaret relevante 
forureningstidspunkter og forurenings-
aktører, hvis sagerne skal behandles 
korrekt i forhold til de forskellige 
regelsæt 

PFAS-FORURENING OG 
MILJØMYNDIGHEDERNES 
SITUATION
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Rundt om i Danmark opføres flere og flere sommerhuse med sengepladser til op 
mod 20 personer. Husene har ofte swimmingpool, spabad mv. Der er tale om 
såkaldte supersommerhuse, der på grund af størrelse, faciliteter og antallet af 
sengepladser afviger fra den traditionelle forståelse af, hvordan et sommerhus ser 
ud og er indrettet. 

Denne afvigelse giver anledning til en 
række udfordringer i kommunerne, ikke 
mindst på grund af en ofte ganske 
vold som offentlig interesse og debat. 
Derfor giver vi nogle gode råd til, hvor-
dan kommunerne kan imødegå nogle af 
de udfordringer, der opstår i sager om 
supersommerhuse.

1. 
UNDERSØG OM BYGGE-
PROJEKTET UDLØSER 
LOKALPLANPLIGT

Hvis det vurderes, at opførelsen af et 
eller flere supersommerhuse vil medføre 
væsentlige ændringer i det eksisterende 
miljø, har kommunen efter planlovens 
§ 13 pligt til at tilvejebringe en lokalplan, 
selvom et areal i kommuneplanen er 
udlagt til sommerhusbebyggelse. En 
væsentlig ændring af det eksisterende 
miljø kan være en følge af projektets 
omfang, herunder størrelse af det enkelte 
sommerhus, den samlede volumen af 
byggeri eller indvirkning på omgivelserne, 
inklusive graden af afvigelse fra det 
eksisterende bygningsmæssige udtryk. 
Supersommerhuse kan på grund af 
størrelse og indretning anses for at 
med føre en arealanvendelse, der er 
anderledes intensiv end almindelig 
sommerhusbebyggelse. Kommunen har 
desuden pligt til at udarbejde en lokal-
plan, før der gennemføres større 
udstykninger. I hvert tilfælde bør 
kommunen undersøge, om det konkrete 
bygge- og anlægsarbejde eller ud stykning 
udløser lokalplanpligt.

2. 
 TJEK OM BYGGEPROJEKTET 
KAN RUMMES INDEN FOR 
DEN EKSISTERENDE 
LOKALPLAN

Er det pågældende (sommerhus-)
om råde allerede omfattet af en lokal plan, 

skal kommunen påse, at det påtænkte 
projekt kan rummes inden for den. Hvis 
ikke det er tilfældet, må kommunen 
over veje, om der er hjemmel til at 
dispensere fra de relevante bestemmelser 
i lokalplanen, eller om der i stedet skal 
iværksættes en proces med henblik på 
at udarbejde en ny lokalplan, der mulig-
gør projektet. Der kan ikke dispenseres 
fra lokalplanens anvendelses- og formåls-
bestemmelser, da disse bestemmelser 
udgør en del af lokal planens principper. 
Om supersommer huses indretning og 
intensiverede udnyttelse repræsenterer 
noget, der også kan betragtes som en 
anderledes areal anvendelse, er ikke 
afgjort i praksis.

I tvivlstilfælde er det vores anbefaling, 
at der udarbejdes en ny lokalplan for 
området, da det reducerer risikoen for 
klagesager.
 

3. 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
EVENTUELLE BEHOV FOR 
NY INFRASTRUKTUR

Supersommerhuse placeres oftest i 
eksisterende sommerhusområder og 
uden for byerne. Idet supersommerhuse 
har plads til et stort antal mennesker, må 
der som led i processen tages stilling til, 
om der er behov for en ændret infra-
struktur. Er forsyningsanlæg til energi, 
vand og kloakering tilstrækkeligt ud -
bygget til at håndtere det øgede forbrug?

Derudover anbefaler vi, at det som led i 
en lokalplanproces indtænkes, om der 
er behov for ændringer i vejadgang til 
området, og om der findes tilstrækkelig 
mange parkeringspladser til at kunne 
håndtere de til tider mange gæster. 

4. 
GÅ I DIALOG MED 
BORGERNE I OMRÅDET 
SÅ TIDLIGT SOM MULIGT

Hvis kommunen planlægger etablering 
af supersommerhuse, anbefaler vi 
endeligt, at kommunen – i tillæg til de 
lovpligtige naboorienteringer – tidligt i 
processen iværksætter en dialog med 
borgerne i lokalmiljøet.

Igennem denne dialog kan kommunen 
give borgerne information og ind drage 
dem i processen i et videre omfang end 
minimumskravene i lov givningen. Tidlig 
involvering og et forøget informations-
niveau kan være med virkende til, at 
kommune og borgere i forening finder 
den mest optimale måde at indpasse 
sommerhusene i området 

GODE RÅD TIL LOKALPLANLÆGNING 
FOR SUPERSOMMERHUSE
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Ved konstitueringen af kommunalbestyrelserne i 2021 blev en række bestyrelses-
poster i § 60-fællesskaber, selskaber, foreninger mv. fordelt til nye bestyrelses-
medlemmer. For nogle vil dette være det første møde med hvervet som bestyrelses-
medlem. Det er derfor vigtigt at klæde de nye bestyrelsesmedlemmer på til at 
vare tage de opgaver og det ansvar, som følger med bestyrelsesposten.

Når kommunalbestyrelsen udpeger 
medlemmer til anparts- og aktiesel skaber, 
følger bestyrelsesmedlemmernes 
forpligtelser og ansvar af selskabsloven. 
For de øvrige selskabsstrukturer – såsom 
interessentskaber, andelsselskaber, 
foreninger mv. – vil reglerne i selskabs-
loven typisk finde analog anvendelse. 
For § 60-fællesskaber gælder dog 
kommunestyrelsens ansvarsregler. Nye 
bestyrelsesmedlemmer bør derfor sætte 
sig ind i de overordnede regler, uanset 
hvilken selskabsform der er tale om. 

HABILITET 
Et væsentligt krav til bestyrelses med-
lemmerne er, at de loyalt skal vare tage 
selskabets interesser. Derfor stiller 
selskabsloven krav til bestyrelses med-
lemmers habilitet. Ifølge selskabs lovens 
bestemmelser må et bestyrelses medlem 
ikke deltage i behandling af spørgsmål 
om aftaler mellem selskabet og det 
på gældende bestyrelsesmedlem og om 
søgsmål mod det pågældende 
bestyrelses medlem. Det gælder også for 
aftaler eller søgsmål mellem selskabet 
og en tredjemand, hvis bestyrelses med-
lemmet har en væsentlig interesse deri. 

Inhabilitet afholder ikke kun det 
på gældende bestyrelsesmedlem fra at 
deltage i en eventuel afstemning, men 
hindrer deltagelse i enhver behandling 
af spørgsmålet. Man bør tillige holde sig 
for øje, at begrebet “aftale” fortolkes 
bredt. Der kan derfor forekomme 
inhabilitet selv ved uformelle, løbende 
aftaler, som bestyrelsen tager stilling til. 

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT 
Som led i bestyrelsesarbejdet får 
bestyrelses medlemmer naturligt adgang 

til en række fortrolige oplysninger om 
selskabet. Disse oplysninger må ikke 
uberettiget videregives, jf. selskabs loven. 
Hvis et bestyrelsesmedlem uberettiget 
videregiver oplysninger i strid med 
bestemmelsen, kan vedkommende 
risikere at ifalde et erstatningsansvar. 

Tavshedspligten omfatter typisk 
forretningshemmeligheder, medarbejder-
forhold, know-how mv., men gør sig 
dog ikke gældende for alle oplysninger, et 
bestyrelsesmedlem kommer i besiddelse 
af som led i sit hverv. Visse oplysninger 
kan med fordel offentlig gøres, hvis det 
skønnes at have en positiv markedsførings-
værdi for selskabet. Det kunne være en 
beslutning om sponsorater eller udvidelse 
af hoved kontoret. Det er derfor altid en 
konkret vurdering, hvorvidt visse 
oplysninger er fortrolige. 

For at imødekomme et eventuelt 
problem kan bestyrelsen med fordel 
afslutte det enkelte bestyrelsesmøde 
med at fastlægge, hvilke specifikke 
oplysninger bestyrelsesmedlemmerne 
kan videregive, og hvilke oplysninger 
deltagerne skal behandle med 
fortrolighed. 

ERSTATNINGSANSVAR 
Hvis et bestyrelsesmedlems handling 
eller undladelse bevirker, at selskabet 
lider et økonomisk tab, kan bestyrelses-
medlemmet ifalde et personligt og 
ubegrænset erstatningsansvar. Det er 
dansk rets almindelige erstatnings regler, 
der gælder for bestyrelsesmedlemmer. 
Et bestyrelsesmedlem ifalder derfor som 
udgangspunkt kun ansvar, hvis ved-
kommende vidste eller burde have vidst, 
at dispositionen ville pådrage selskabet 

skade. Almindelige forretnings mæssige 
dispositioner, der er foretaget i selskabets 
bedste interesse, resulterer således ikke 
umiddelbart i et erstatningsansvar, selv 
hvis disse viser sig at være mindre 
forretningsmæssigt rentable eller direkte 
til skade for selskabet 

NYE BESTYRELSER I 
KOMMUNALE SELSKABER  
– ANSVAR OG PLIGTER
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Advokatundersøgelser er i de seneste år blevet anvendt bredt – og uden at man i 
alle tilfælde gør sig det klart, hvad der karakteriserer advokatundersøgelsen som 
redskab. Advokatundersøgelsen kan være et effektivt værktøj, hvis den bliver 
anvendt og tilrettelagt korrekt. Vi giver fem gode råd til undersøgelser, når 
offentlige myndigheder benytter advokatundersøgelser, og hvor der ikke er tale 
om såkaldte krænkelsessager.

Advokatundersøgelser er et værktøj, der 
anvendes af både myndigheder og 
virksomheder, og som i dag benyttes i en 
bredere pallette af sagstyper end tidligere. 

En advokatundersøgelse er en advokats 
beskrivelse og vurdering af en sag, men 
det er ikke en dom, og undersøgelsen kan 
derfor ikke træde i stedet for en rets- 
eller voldgiftssag. 

Trods dette kan advokatundersøgelser 
være værdifulde. Det kan være fordel-
agtigt at bruge eksterne advokater til at 
gennemføre undersøgelser af interne 
forhold i organisationen, særlig når det 
kræver afdækning af komplicerede 
faktuelle forløb ud fra et omfattende 
materiale. 

1.DE MULIGE FORMÅL 
MED EN ADVOKAT-
UNDERSØGELSE 
En advokatundersøgelse 
vil typisk både omfatte 
en afdækning af de

faktiske forhold i en given sag (“hvad 
skete der?”) og en vurdering (“hvad er 
de retlige rammer, og blev de over holdt?”). 
Derudover kan advokat  undersøgelser 
omfatte vurdering af disciplinære 
forhold, men da offentlige myndigheder 
er underlagt særlige processuelle 
krav i ansættelsessager, vil det være 
hensigtsmæssigt at udskille dette i en 
særskilt proces. Endelig vil det ofte 
være nyttigt at bede advokaten om at 
give anbefalinger til opfølgning eller til 
den fremtidige håndtering af sager. 

På det offentlige område kan advokat-
undersøgelser fx benyttes til at gennem-
føre undersøgelser af en myndigheds 
praksis, vurdere konkrete sager. Under-
søgelserne kan rette sig mod såvel en 
helt enkelt stående handling som et 
længere varende handlingsforløb. 

Særlig i sager med stor medie-
bevågenhed, eller sager der involverer 
enten store dele af en organisation eller 
dele af dennes ledelse, kan det være en 
fordel for organisationen, at den ikke 
undersøger sig selv.

2.VALG AF ADVOKAT 
I forbindelse med 
beslutningen om, at 
der skal foretages en 
undersøgelse af et 
forløb, er den første 

opgave at vælge en advokat. 

Hvis myndigheden har en fast advokat, 
kan det i visse sager være uhensigts-
mæssigt for undersøgelsens troværdig-

hed og legitimitet at vælge denne 
advokat som undersøger. Det kan fx 
være tilfældet, hvis sagen kan indebære 
vurdering af handlinger foretaget af 
myndighedens ledelse eller andre, der 
har jævnligt samarbejde med hus-
advokaten. 

Tilsvarende bør myndigheden ikke 
anvende en advokat, der har ydet 
rådgivning eller haft anden berøring 
med de sager, elementer eller forhold, 
der skal undersøges.

I andre situationer kan det omvendt 
være en fordel at vælge en advokat, 
der kender myndigheden og dennes 
organisering og opgaver.

3.UDARBEJDELSE AF 
KOMMISSORIUM 
Myndigheden bør 
tidligt i processen 
gøre sig klart, hvad 
baggrunden for 

og formålet med undersøgelsen er. 
Er det blot at klarlægge faktum eller 
også at foretage en juridisk vurdering? 
Og skal advokaten give anbefalinger 
til den fremadrettede håndtering? 
Formålet med advokatundersøgelsen 
skal tydeligt reflekteres i beskrivelsen 
af rammerne for undersøgelsen; 
kommissoriet. 

Kommissoriet fastlægger, hvad advokaten 
skal undersøge. Det er vigtigt, at 
kommissoriet skrives med den fornødne 
omhu, og det kan ofte være en fordel 
at inddrage advokaten i processen. I 
visse sager kan det være nyttigt at 
fastsætte en “kattelems-bestemmelse” i 
kommissoriet, så advokaten har mulighed 
for også at undersøge uforudsete, men 
relevante forhold, der først opdages, 
efter at kommissoriet er godkendt 
politisk. Alternativt kan der udarbejdes 
et tillæg til kommissoriet i sådanne 
situationer.

Rammerne for indsamling af materiale 
til brug for undersøgelsen bør fremgå 
af kommissoriet. Nogle undersøgelser 
foretages på rent skriftligt grundlag, i 
andre undersøgelser kan eller skal 
oplysning af sagen ske gennem interviews 
med relevante personer. Det er ofte en 
ressource krævende proces at gennem-
føre interviews, men i mange under-
søgelser kan det være et væsentligt red-
skab til at sikre den fornødne oplysning 
af sagen.

Myndigheden kan ikke pålægge eksterne 
personer eller tidligere ansatte at udtale 
sig til advokatundersøgelsen. Derimod 
kan nuværende ansatte pålægges at 
udtale sig, medmindre det er omfattet af 

forbuddet mod selvinkriminering, eller 
udtalelserne kan medføre alvorlige 
tjeneste retlige reaktioner for ved-
kommende. 

4.FREMSKAFFELSE 
AF MATERIALE 
I forhold til skriftligt  
materiale, der 
indgår i advokat-
under søgelsen, 

må der tages stilling til, om det alene 
omfatter journaliseret materiale, eller 
om der skal laves dataudtræk af 
udvalgte med arbejderes e-mailbokse. 
I sidstnævnte tilfælde skal myndigheden 
sørge for, at der er relevante privatlivs- 
og it-politikker, samt at de er udleveret 
til de relevante medarbejdere. 

Myndigheden bør udpege en kontakt-
person, der bistår med at fremskaffe 
materiale, som ikke selv har haft 
(væsentlig) berøring med de forhold, 
der indgår i advokatundersøgelsen. 

Gennemførelse af interviews med ansatte 
mv. kræver omfattende forberedelse. 
Der skal udarbejdes spørgetemaer, de 
interviewede skal kontaktes og have 
oplysninger om formål, muligheden for 
bisidder, proces i forhold til referater, 
reglerne om selvinkriminering mv. I visse 
tilfælde bør der sendes individuelle 
dokumentpakker, og i alle tilfælde bør de 
oplyses om kommissoriet og spørge-
temaet for det enkelte interview. 
Referater bør sendes til gennemgang 
hos de interviewede, og i visse tilfælde 
bør undersøgelsens “hovedpersoner” 
have mulighed for at gennemgå relevante 
uddrag af udkastet til advokat under-
søgelsen. 

5.AFLEVERING AF 
UNDERSØGELSEN  
Når undersøgelses-
fasen er afsluttet, 
skal advokaten 
afrapportere ud-

faldet af advokat undersøgelsen.

Formatet for afrapportering vil typisk 
være en skriftlig rapport. Formen på 
rapporten dikteres i høj grad af kredsen 
af modtagere, herunder om rapporten 
eller dele af den skal offentliggøres. 
Den skriftlige rapport kan – alt efter 
undersøgelsens karakter – suppleres af en 
mundtlig præsentation af undersøgelsens 
metode og konklusioner samt eventuelt 
en Q&A-session. Der bør allerede i 
kommissoriet være taget stilling til, om 
rapporten (eventuelt anonymiseret) 
offentliggøres.

Slutteligt bør det overvejes, hvordan 
der skal følges op på undersøgelsens 

konklusioner. I nogle tilfælde vil det være 
relevant at følge op med en personale-
juridisk undersøgelse, i andre sager kan 
der være behov for at revidere 
myndighedens praksis, og der kan også 
blive rejst spørgsmål om erstatning fra 
borgere og virksomheder. Hvis advokat-
undersøgelsen gennemføres som en 
“uvildig advokatundersøgelse”, jf. Danske 
Advokaters vejledning fra 2012, kan den 
samme advokat ikke bistå med de 
opfølgende opgaver. Det bør derfor nøje 
overvejes, om advokat undersøgelsen 
skal være “almindelig” eller “uvildig” 

NY VEJLEDNING TIL ADVOKAT-
UNDERSØGELSER PÅ VEJ 
Advokat samfundet har i november 
2021 igangsat arbejdet med en ny 
vejledning om advokatundersøgelser. 
Partner Rikke Søgaard Berth er 
ud peget til følgegruppen og bidrager 
med blandt andet erfaringer fra 
advokatundersøgelser for 
kommunerne.

FEM GODE RÅD OM 
ADVOKATUNDERSØGELSER
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Når kommuner og andre ordregivere skal udpege de virksomheder, som er (bedst) 
egnede til at løse en udbudt opgave, sker det ofte ved brug af krav til virksomhedens 
tidligere erfaring. Men i praksis er der visse udfordringer med at finde det rigtige 
format for disse referencekrav. Vi giver dig fem tips til, hvordan du som ordregiver 
får gjort dig de rigtige overvejelser. 

1. HVAD ER “TILSVARENDE ERFARING”? 
Ofte stiller ordregivere krav om, at 
ansøger/tilbudsgiver skal have udført 
én eller flere “tilsvarende opgaver”. Men 
det er ikke nok. Ordregiver er forpligtet 
til at udpensle, hvad ordregiver forstår 
ved “tilsvarende opgaver”. Navnlig, hvor 
der skal leveres flere ydelser under 
samme udbud, fx rengøring og vindues-
pudsning eller levering og service, er 
der grund til at spidse pennen. 

Præciseringen kan bl.a. vedrøre opgavens 
indhold og størrelse i mængde eller værdi, 

for hvem opgaven er udført, og tids-
punktet for opgavens udførelse. 
Sidstnævnte kriterium er især relevant, 
fordi varer og tjenesteydelser samt 
bygge- og anlægsarbejder som hoved-
regel skal være udført senest tre 
henholdsvis fem år inden fristens udløb.

Stilles der mindstekrav til virksomhedens 
referencer, skal ordregiver være 
opmærksom på, at kravet skal være 
formuleret klart og utvetydigt, så det 
objektivt kan konstateres, om kravet er 
opfyldt. Bortset fra det har ordregiver 

et relativt vidt skøn ved vurderingen af, 
hvornår en udført opgave er “tilsvarende” 
– og dermed, hvordan begrebet skal 
beskrives i udbudsgrundlaget. 

2. BEGRÆNS REFERENCEKRAVENE
Oplysninger om tidligere udførte 
opgaver er i vidt omfang en standard-
oplysning, som de fleste ansøgere eller 
tilbudsgivere hiver op af skuffen, når de 
skal deltage i konkurrencen om en 
offentlig opgave. Til stor ærgrelse for 
rigtig mange ordregivere er det derfor 
sjældent, at ansøgernes reference-
beskrivelser er tilpasset ordregiverens 
konkrete projekt. 

Standardreferencer giver ofte anledning 
til udfordringer, hvis udbudsmaterialet 
lægger op til, at referencebeskrivelsen 

TIPS TIL DET GODE 
REFERENCEKRAV I UDBUD

skal bruges til at vurdere virksomhedens 
egnethed. I disse tilfælde bringes ordre-
giveren i en uheldig situation, da det 
som nævnt nedenfor ikke er uden risiko 
at benytte reparationsreglen til at ind-
hente de manglende oplysninger. 

For at undgå den situation anbefaler vi, 
at ordregiver begrænser sine krav til 
virksomhedernes tekniske og faglige 
formåen til et absolut minimum. Hvis det 
er muligt, bør krav til opgavens omfang 
begrænse sig til et helt overordnet plan, 
som kan være uafhængig af virksomhedens 
belysning af den enkelte references 
relevans for den aktuelle opgave.

Vi ser ofte eksempler på, at ordregivere 
opstiller krav om anvendelse af særlige 
skabeloner i et forsøg på at tvinge 
virksomheden til at give alle de 
oplysninger, som efterspørges i udbuds-
materialet. Den løsning kan imidlertid 
ikke anbefales i EU-udbud, idet Klage-
nævnet for Udbud har udtalt, at enhver 
tvang til at bruge andre skabeloner end 
det fælleseuropæiske udbudsdokument 
(ESPD’et) er i strid med udbudsreglerne. 
Løsningen bør dog ikke opgives endeligt, 
da ordregiver fortsat kan offentliggøre 
en skabelon, hvis ordregiver samtidig 
sørger for at understrege, at skabelonen 
udelukkende er til inspiration. For tilbuds-
indhentninger og licitationer (det vil 
sige ikke EU-udbud), bør ordregiver 
anvende skabeloner for at sikre, at 
reference oplysningerne er fuldstændige. 

3. HVEM EJER EN REFERENCE?
Det er vores erfaring, at kun et fåtal af 
virksomheder er klar over, hvem der 
kan støtte ret på en tidligere udført 
referenceopgave. Som ordregiver kan 
man derfor gøre sig selv en stor tjeneste 
ved at indsætte et vejledende afsnit i 
udbudsmaterialet, som guider 
virksomheder gennem fastlæggelsen af 
referencens rette ejermand. I praksis er 
det især referencer, der er udført i sam-
arbejde mellem flere virksomheder, som 
kan give anledning til tvivl – både hos 
ordregiver og hos ansøger/tilbudsgiver. 

Efter fast praksis anses referenceopgaver, 
som er blevet udført af en gruppe af 
virksomheder (fx et konsortium), for at 
tilhøre den samlede gruppe. Det inde-
bærer, at den samlede opgave kun kan 
anføres som en reference i andre sammen -
hænge, hvis det er den nøjagtig samme 
virksomhedsgruppering, som deltager i 
udbudsprocessen. I kraft af at 
virksomhedsgrupperinger ofte dannes 
ad hoc, vil den samlede reference-
opgave sjældent kunne genbruges. 

Har et konsortium A, bestående af 
entreprenør B og entreprenør C, 
eksempelvis udført en entreprise i fælles-
skab, vil entreprenør B og entreprenør 

C altså kun kunne anvende den samlede 
entreprise som reference, hvis de ansøger 
eller afgiver tilbud som konsortium A 
igen. Som et alternativ kan de to 
entreprenører også vælge at dele den 
fælles reference mellem sig ved at gøre 
krav på de konkrete dele af entreprisen, 
som de hver for sig har været ansvarlige 
for udførelsen af. 

Et lignende spørgsmål gør sig gældende 
i hoved-/underleverandørforhold. Her er 
udgangspunktet efter vores opfattelse, 
at en hovedleverandør kan gøre krav på 
en referenceopgave, selvom den er 
udført ved hjælp af en under leverandør. 
Underleverandøren vil også kunne 
anvende den samme, men kun for den 
del af arbejdet som under leverandøren 
har udført for hoved leverandøren. 

4. OVERVEJ BEHANDLINGEN AF 
RAMMEAFTALER
I visse sektorer er det sædvanligt, at 
langt størstedelen af de udbudte opgaver 
gennemføres under en ramme aftale. 
Under forberedelsen af udbuds materialet 
bør ordregiver overveje, hvordan ramme-
aftaler vil blive bedømt under egnetheds-
vurderingen. 

Eftersom rammeaftaler ofte indgås for 
en længerevarende periode, kan 
følgende spørgsmål opstå:

 • Hvordan skal de enkelte opgaver 
under rammeaftalen afgrænses i 
omfang og tid? 
 • Kan opgaver udført under den samme 
rammeaftale anses som særskilte 
referencer? 
 • Skal selve rammeaftalen være 
sammenlignelig, eller skal opgaverne 
under rammeaftalen være 
sammenlignelige? 

Da det som udgangspunkt er ordre-
giveren, som bærer ansvaret for uklar-
heder i udbudsmaterialet, bør det 
offentliggjorte materiale behandle 
ovenstående spørgsmål.

5. PAS PÅ MED AT REPARERE PÅ 
REFERENCER 
Med udbudsreglerne har ordregivere 
mulighed for at indhente supplerende 
oplysninger fra ansøgeren/tilbuds-
giveren med henblik på at supplere, 
præcisere eller fuldstændiggøre en 
ansøgning eller et tilbud efter 
modtagelsen af det pågældende 
materiale. I praksis omtales denne 
mulighed for “reparationsreglen”. 

To af Klagenævnet for Udbuds nylige 
kendelser om reparationsreglens 
anvendelse tyder dog på, at 
muligheden for at benytte sig af 
adgangen er mere begrænset end som 
så – og formentlig mere end tidligere 
antaget. Det gælder i hvert fald, hvis 

ordregiver har formuleret referencekrav 
som mindstekrav. I de to sager udtalte 
klagenævnet nemlig, at ordregiverne 
havde tilsidesat sine udbudsretlige 
forpligtelser ved at anmode om 
supplerende oplysninger, idet ordre-
giverne brugte oplysningerne til at 
vurdere ansøgerens opfyldelse af 
mindste kravene.

Efter vores opfattelse er klagenævnet 
meget restriktivt i sin fortolkning af 
reparationsadgangen – særlig under 
hensyntagen til den bagvedliggende 
retspraksis fra EU-Domstolen. Selvom 
det efter vores opfattelse forekommer 
uholdbart, at der ikke kan indhentes 
supplerende oplysninger, allerede fordi 
der er tale om mindstekrav, bør man 
som ordregiver udvise stor forsigtighed 
med at indhente yderligere oplysninger 
om det modtagne materiale, herunder 
supplerende oplysninger om de anførte 
referenceopgaver 
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Hvad skal der til, for at en kommune får succes med digitaliseringsprojekter med 
ny teknologi? Et komplekst spørgsmål, som kun bliver vigtigere i takt med den 
teknologiske udvikling og medfølgende digitaliseringsbølge, der er skyllet ind over 
de danske kommuner. Vi har spurgt Københavns Kommune, der en af landets 
førende kommuner inden for digitalisering, hvordan de konkret sikrer succes med 
digitaliseringsprojekter, herunder særlig, hvor der indgår softwarerobotter.

Hvordan forener man det politiske ønske 
og borgernes forventninger om konstant 
øget digitalisering med den teknologiske 
og operationelle virkelighed? Det har 
 Stig Lundbech, direktør for Koncern IT i 

Københavns Kommune, og Mikkel Folmø, 
afdelingschef i Koncern IT i Københavns 
Kommune, et bud på. 

Som Stig Lundbech kort beskriver 
udfordringerne ved brug af software-
robotter: “Implementeringen af en 
robot eller algoritme i forvaltningen er 
som at få en ny medarbejder.”

HVORDAN KOMMER MAN GODT FRA 
START OG FÅR SUCCES MED BRUG 
AF SOFTWAREROBOTTER?
Stig Lundbech og Mikkel Folmø 
understreger, at en realistisk, gennem-
tænkt forretningsidé og stærk 

governance er væsentlige forud sætninger 
for succes med implementering af ny 
teknologi.

Københavns Kommune sikrer en stærk 
governance med udgangspunkt i klare 
projektmodeller for softwarerobotter: 
“Projekter er forskellige, og særlig de 
projekter, hvor der indgår algoritmer, 
giver os nogle nye opmærksomheds-
punkter vedrørende de data, som 
indgår i algoritmerne. Vi har derfor 
lavet en projektmodel, der skal sikre 
transparente processer for vurdering af 
lovhjemmel og etiske dilemmaer, når vi 
laver softwarerobotter med algoritmer. 
På den måde sikrer vi, at vi lever op til 
gældende lovgivning, interne cirkulærer, 
regler og forretningsgange, herunder 
vores kodeks for anvendelse af kunstig 
intelligens, som politikerne har vedtaget.”

God governance kræver en dedikeret 
indsats. Kommunens governance-model 
holder projektet på sporet og sikrer, at 
der ikke er nogen, der løber ud ad en 
tangent, uden at der er styr på lovligheden. 
Modellen sikrer desuden, at de juridiske 
rammer bliver fastlagt og tænkt ind fra 
start.

At skabe de juridiske rammer kræver 
efter Mikkel Folmøs erfaring ikke bare 
én, men oftest flere jurister med dyb 
faglighed inden for forskellige juridiske 
områder, og de skal kunne samarbejde 
tæt. Der er typisk behov for jurister 
med indsigt i henholdsvis it-ret og 
GDPR samt en jurist eller sags behandler 
med forståelse for og praktisk erfaring 
med de specifikke offentligretlige regler. 

HVAD SKAL MAN SIKRE, NÅR MAN 
HAR SAT EN SOFTWAREROBOT I 
DRIFT?
Ifølge Stig Lundbech og Mikkel Folmø 
kræver vellykket og værdiskabende 
brug af softwarerobotter, at der løbende 
følges op på robottens arbejde. Ifølge 
Stig Lundbech er det ikke anderledes, 
end at fagområdets ledelse også normalt 
ville følge op på den enkelte medarbejders 
arbejde og løbende afholde MUS-
samtaler mv. Fx skal softwarerobotter, 
der benytter AI-teknologi, løbende gen-
trænes, og algoritmen skal kontrolleres 
for at sikre kvaliteten af de uddata, der 
genereres.

Ledelsen skal derfor have de fornødne 
ressourcer og tilstrækkelig teknologi-
forståelse for den “digitale medarbejder”. 
Det er forudsætningen for en (etisk) 
succesfuld “digital medarbejder”. Også 
den løbende opfølgning indgår i 
Københavns Kommunes projektmodel.

HVORDAN SKABER EN 
SOFTWAREROBOT VÆRDI I EN 
KOMMUNE NU OG I FREMTIDEN?
Stig Lundbechs og Mikkel Folmøs råd 
til de kommuner, der skal i gang med at 
digitalisere, er: “Start med de interne, 
administrative områder. De er mindre 
kontroversielle at digitalisere, og værdi-
skabelsen opnås hurtigere”.

Herved skabes der hurtigst mest mulig 
værdi for færrest omkostninger. Ifølge 
Stig Lundbech er ny teknologi, herunder 
softwarerobotter, typisk meget velegnet 
til at løse visse typer af konkrete opgaver. 
Men teknologi kan ikke løse alle opgaver. 
Det gælder særlig typer af opgaver, som 
er faktuelt eller fagligt komplekse, eller 
som indebærer et fagligt skøn.

Det betyder også, at interne, administrative 
opgaver i Københavns Kommune i dag i 
høj grad er digitaliseret. Men betyder det 
så, at de opgaver, som er mulige at 
digitalisere, er udtømt? Det er bestemt 
ikke hverken Stig Lundbechs eller Mikkel 
Folmøs over bevisning. De mener i stedet, 
at karakteren af de typer opgaver, en 
robot kan løse, ændrer sig i takt med, 
at teknologien og dennes muligheder 
udvikler sig. Derfor forventer de, at 
robotterne kommer tættere på de 
borgernære opgaver – og dermed på 
borgerne – i fremtiden.

HVILKE UDFORDRINGER OG 
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER SKAL 
MAN VÆRE FORBEREDT PÅ, NÅR 
MAN DIGITALISERER?
Ved udvikling af nye løsninger er en af 
udfordringerne at opnå fornøden intern 
tilslutning blandt medarbejderne og 
ledelsen i kommunens fagområder til fx 
at udvikle en potentiel ny “digital kollega”. 
Det skyldes, at projekterne ofte kræver 
allokering af ressourcer fra andre opgaver, 
og at sandsynligheden for at opnå et 
digitaliserings- og effektiviserings-
potentiale kan være usikker. Stig 
Lundbech udtaler: “Gevinster over-
vurderes på den korte bane og under-
vurderes på den lange.” Den “digitale 
medarbejder” tilfører kommunen værdi, 
hvis blot man er tålmodig. Desuden 
skal ønsket om “en ny digital kollega” 
komme fra medarbejderne og de 
nærmeste ledere på baggrund af et 
reelt behov for at få succes. Ønsket 
opstår dog kun, hvis disse har god 
indsigt i og forståelse for teknologi og 
mulighederne ved brug heraf.

Stig Lundbech og Mikkel Folmø peger 
derudover på vigtigheden af samspillet 
mellem softwarerobotten og mennesket. 
Det er afgørende, at den enkelte sags-
behandler selvstændigt verificerer de 
oplysninger og sagsskridt, som den 
“digitale medarbejder” indsamler og 
foretager, inden der træffes en af gørelse. 
Medarbejderne skal derfor have en vis 
teknologiforståelse og uddannes i 
brugen af softwarerobotter.

HVAD ER DE BEDSTE RÅD TIL 
KOMMUNER, DER SKAL I GANG MED 
AT DIGITALISERE OG BRUGE NY 
TEKNOLOGI?
Stig Lundbech og Mikkel Folmø giver 
en række gode råd til dig, der skal i 
gang med digitalisering:

 • Gå kun i gang med projekter, der er 
et reelt behov for. Der skal være en 
efterspørgsel efter den pågældende 
teknologi og løsning, før det bliver 

udviklet. Digitalisering skal ikke ske 
for digitaliseringens skyld.
 • Identificér de mest sandsynlige 
succeser.
 • Få fastlagt styring af governance 
inden projektet iværksættes. Det 
gælder for alle digitaliserings projekter, 
men projekter med ny teknologi med-
fører nye områder, man skal have styr 
på. 
 • Vær tålmodig! Det tager ofte tid at 
høste fordelene ved digitalisering.
 • De fornødne tekniske kompetencer 
skal i videst muligt omfang være til 
stede in-house, så viden, historik og 
know-how bevares i kommunen.
 • For mindre kommuner kan det være 
hensigtsmæssigt at alliere sig med 
andre kommuner i et kommunalt 
digitaliseringsfællesskab med henblik 
på at kunne skaffe de kompetencer, 
som er afgørende for vellykkede 
digitaliseringsprojekter. 

HVAD HÅBER I, AT DIGITALISERINGS-
BØLGEN GIVER GROBUND FOR 
FREM OVER?
Det vil være en stor fordel at etablere 
et endnu bedre fundament for sam-
arbejde om digitaliseringsprojekter på 
tværs af kommunerne, da vi stadig kan 
lære meget af hinanden.

Derudover bør der på nogle områder 
fastsættes nationale etiske og juridiske 
“hegnspæle” på digitaliseringsområdet, 
således at det ikke – som i dag – ofte er 
op til den enkelte kommune at skabe 
rammerne for nye digitaliseringstiltag. 
Henset til kompleksiteten og det 
politiske fokus på digitalisering vil det 
være en fordel, hvis der kommer flere 
krav fra centralt hold om procesesser 
eller fagområder, hvor digitaliserings-
graden skal øges 

GOVERNANCE ER 
FUNDAMENTET 
FOR ET VELLYKKET 
DIGITALISERINGSPROJEKT

Jens Grønkjær Sjølander Pihl
Partner, advokat 

jsp@horten.dk

Emilie Loiborg
Advokatfuldmægtig 

elo@horten.dk

OM KØBENHAVNS KOMMUNES 
DIGITALISERINGSPROJEKTER
Kommunens aktuelle digital iserings-
projekter vedrører kommunens 
interne sagsgange og borgernes 
interaktion med kommunen. En 
væsentlig del af projekterne ind drager 
robot teknologi, machine learning, IoT 
og andre nye teknologier. 
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De danske byer vokser og vokser, og behovet for boliger, erhverv og kultur driver 
byudviklingen i mange kommuner og regioner. Vi ser nærmere på, hvordan 
samarbejdet mellem den offentlige og den private part ved byudvikling kan 
tilrettelægges. 

Vi gennemgår følgende samarbejds-
modeller og beskriver fordelene og 
ulemperne ved dem: 

 • Ejendomssalg med vilkår
 • Forkøbsretsmodellen 
 • Offentlig-privat partnerskab (OPP)
 • Indskudsmodellen 

GENERELT OM SAMARBEJDE OM 
BYUDVIKLING 
Offentlig-privat samarbejde om by -
udvikling er ofte kendetegnet ved den 
offentlige parts ønske om, at den private 
part gennemfører byudvikling af et 

om råde for blandt andet at opfylde 
offentlige formål. 

Et offentligt formål kan eksempelvis være 
et ønske om øget tilflytning til et område, 
vækst i erhvervslivet, etableringen af nye 
typer erhverv, ændring i befolknings-
sammensætningen og opførelse af 
alternative boligformer, som styrker 
fællesskabet. 

Den private part vil oftest have en 
kommerciel interesse i at gennemføre 
byudviklingen. Den offentlige og den 

private part har altså forskellige ønsker 
til og interesser i byudviklingen, og det 
gode offentlige-private samarbejde om 
byudvikling skal rumme alle disse 
interesser og ønsker. Det er derfor vores 
erfaring, at det er vigtigt at overveje 
den rigtige samarbejdsmodel nøje så 
tidligt som muligt i processen ud fra 
følgende kriterier: 

 • Ejerskab til ejendommen: Skal den 
offentlige part eller den private part 
eje ejendommen?
 • Totaløkonomi og risiko: Total-
økonomien er et udtryk for de 
samlede omkostninger i kontrakt-
perioden sammenholdt med risici.
 • Finansiering: Finansieringen kan 
bestå af offentlig finansiering og/eller 
privat finansiering.

 • Betaling: Betalingsmodellen for 
tilbagebetaling af finansieringen, her-
under hvornår og i hvor store rater den 
optagede finansiering skal tilbage betales.
 • Projektstørrelse: Projektstørrelsen er 
et udtryk for den samlede anlægssum.
 • Kontraktlængde: Kontraktperioden er 
den periode, hvor parterne er bundet 
af kontrakten.
 • Anlægsloft: Det samlede budget for 
anlægsinvesteringer i henhold til 
budgetloven.
 • Deponering: Forpligtigelse for den 
offentlige part til at deponere hele 
eller dele af anlægssummen, hvis en 
given ydelse erstatter en anlægsudgift 
og dermed belaster lånerammen.
 • Udbudsforhold: Udbudsretlige 
forhold som den offentlige part skal 
være opmærksom på. 
 • Dokumentpakke: De dokumenter der 
som udgangspunkt skal udarbejdes i 
forbindelse med gennemførslen af 
den valgte model.

 
EJENDOMSSALG MED VILKÅR 
Hvis den offentlige part selv ejer områder, 
der ønskes overdraget til den private 
part, skal området udbydes til salg efter 
udbudsbekendtgørelsen (bekendt gørelse 
nr. 336 af 3. marts 2021) medmindre der 
opnås dispensation fra Ankestyrelsen. 

Området kan udbydes med vilkår, som 
sikrer den offentlige part medindflydelse 
på udviklingen af området efter salget. 
Den offentlige part skal have en saglig 
interesse i vilkårene, vilkårene skal være 
proportionale, og den offentlige part 
skal sikre, at vilkårene kan håndhæves.

Den offentlige part kan udbyde området 
til salg på en sådan måde, at den 
offentlige part ved udbuddet kan opnå 
forslag til områdets anvendelse, og den 
offentlige part kan betinge udbuddet 
af, at der indleveres et skitseprojekt for 
et eventuelt nybyggeri.

Den offentlige part kan også fastsætte 
(saglige) begrænsninger for områdets 
anvendelse – eksempelvis at området 
skal anvendes til et bestemt formål, 
eller at der skal opføres et byggeri med 
et bestemt indhold og udseende. 

Ejendomssalg med vilkår anvendes 
normalt ved standard-områder, eller hvor 
den offentlige part kender markedet og 
vilkårene for området. Modellen har den 
fordel, at samarbejds modellen er kendt 
i markedet, den offentlige part kan fast-
sætte vilkår for overdragelsen, og at 

salget kan ske hurtigt. Til gengæld 
mister den offentlig part styringen med 
de dele af byudviklingen, som ikke er 
reguleret af vilkår. 
 
FORKØBSRETSMODELLEN
Forkøbsretsmodellen indebærer, at den 
offentlige part tildeler den private part 
en forkøbsret til at købe området til den 
højeste købesum, der senere tilbydes i 
et offentligt udbud efter udbuds bekendt-
gørelsen. 

Som modydelse til forkøbsretten mod-
tager den offentlige part projekt udvikling 
fra den private part og eventuelt en 
supplerende betaling. Projekt udviklingen 
skal som minimum svare til markeds-
værdien af forkøbs retten. 

Hvis værdien af projektudviklings ydelsen 
overstiger 1.595.391 mio. kr. (tærskel-
værdi for 2020 og 2021), skal den 
offentlige part gennemføre et særskilt 
udbud af projektudviklingsydelsen.

Forkøbsretsmodellen anvendes normalt 
ved områder, som er vanskelige at 
udvikle, og hvor den offentlige part ikke 
kender markedet. Modellen har den 
fordel, at den offentlige part kun skal 
gennemføre ét udbud (salg af område). 
Den private part udarbejder projekt 
(udkast til lokalplan) – den private part 
har styringen, og den offentlige part 
sparer tid (og penge).

Ulemperne ved forkøbsretsmodellen er, 
at den offentlige part har reduceret 
ind  flydelse på strategien og interessent-
inddragelse, og at der ikke er konkurrence 
om forkøbsretten og på grund af for-
købsretten kun ringe konkurrence ved 
udbuddet. 

OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB 
(OPP)
Et OPP er karakteriseret ved, at 
projektering, etablering, drift og 
vedlige holdelse – og eventuelt også 
finansiering – er samlet i ét aftalesæt 
mellem den offentlige part og den 
private part. Aftalesættet regulerer 
centrale forhold som blandt andet 
risikofordeling og betalingsmekanisme. 

Der findes forskellige OPP-modeller, 
eksempelvis OPP med privat finansiering 
og OPP med offentlig finansiering. 
Offentlig-privat partnerskab anvendes 
normalt ved projekter til over 200 mio. kr. 
såsom skoler, svømmehaller og rets-
bygninger. Modellen har den fordel, at 

den private part opnår fordelene ved at 
indtænke kvalitet og nyskabende 
løsninger, og den offentlige part får 
sikkerhed for levering og totaløkonomi. 
Til gengæld er totaløkonomien normalt 
højere end for de andre samarbejds-
modeller. 

INDSKUDSMODELLEN  
Ved indskudsmodellen overdrager den 
offentlige part efter udbud området 
til den private part. Den private part 
forestår opførelsen af en bygning med 
både offentlige og kommercielle formål 
efter den såkaldte fuldmagtsmodel, 
hvor den private part opfylder den 
offentlige parts udbudsforpligtelse i 
forhold til bygge- og anlægsydelserne. 

Efter opførelsen overdrager den private 
part enten ejendomsretten eller brugs-
retten til den offentlige del af bygningen 
til den offentlige part, mens den private 
part beholder ejendomsretten til den 
kommercielle del af bygningen. 

Indskudsmodellen anvendes normalt ved 
bygninger med blandet anvendelse til 
offentlige og kommercielle formål, og 
hvor den offentlige part ejer området, 
men ikke kan anvende hele byggeretten. 
Modellen har den fordel, at den offentlige 
parts risiko begrænses, og den offentlige 
part undgår anlægs- og byggerisikoen. 

Ulempen ved indskudsmodellen er, at 
bygningen skal anvendes til både 
offentlige og kommercielle formål – og 
der skal typisk stiftes en ejerforening 

TEMASERIE OM BYUDVIKLING: 

SAMARBEJDSMODELLER
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TEMASERIE OM BYUDVIKLING
Denne artikel er anden del af vores temaserie, som belyser de emner, der ofte 
kan give anledning til juridiske og procesorienterede overvejelser i forbindelse 
med byudviklingsprojekter. Næste gang tager vi fat på udviklingsprojekter og 
udbud.

OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP)

Bruger

Offentlig part OPP-Selskab

Ejer af 
del

Overdragelse af grund

Ejer af 
del

Offentlig part

Selskab

Anlæg

INDSKUDSMODELLEN 

14 15RET & INDSIGT NR 1 | 2022 RET & INDSIGT NR 1 | 2022

Thomas Krucov Jensen 
Partner, advokat

tkj@horten.dk

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat

rsb@horten.dk



Der har de seneste år været øget fokus på arbejdsgivers eventuelle strafferetlige 
ansvar for at overtræde arbejdsmiljølovens bestemmelser. Det er blandt andet en 
følge af, at Arbejdstilsynet har udstedt større bøder end tidligere for overtrædelse 
af arbejdsmiljøloven. 

Som arbejdsgiver er det relevant at 
overveje, om ens instruktion af nye 
medarbejdere, tilsyn med udførelse af 
arbejdet mv. er tilstrækkeligt til at op -
fylde pligten til at sikre et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, herunder om arbejds-
giverens retningslinjer om arbejdsmiljø er 
opdaterede og tilstrækkelig udførlige.

ARBEJDSMILJØLOVEN
Arbejdsmiljølovens primære formål er 
at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 
Det sikre og sunde arbejdsmiljø skal 
bidrage til at forebygge, at med-
arbejderne udsættes for arbejdsulykker, 
erhvervssygdomme og andre skadelige 
påvirkninger forårsaget af arbejdet. 

Konstaterer Arbejdstilsynet en over-
trædelse af arbejdsmiljøloven, vil tilsynet 
almindeligvis udstede enten et påbud 
eller forbud om, at arbejdsgiveren skal 
rette op på forholdene. 

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven er 
også strafsanktioneret, jf. arbejds miljø-
lovens kapitel 15, og Arbejdstilsynet kan 
derfor indstille til, at anklage myndigheden 
rejser en straffesag mod såvel arbejds-
giveren som medarbejdere på baggrund 
af overtrædelse af arbejdsmiljøloven. 

Der kan også rejses en straffesag, uden 
at der har været grundlag for et for-
udgående påbud, hvis der er sket en 
ulykke, eller hvis det er dokumenteret, 
at der er risiko for en arbejdsulykke. 

Herudover kan Arbejdstilsynet rejse en 
straffesag, hvis arbejdsgiveren ikke har 
efterkommet et forudgående påbud 

om at løse et arbejdsmiljøproblem. 
Sædvanligvis rejses der ofte en straffe-
sag, hvis den skadelidte medarbejder er 
alvorligt tilskadekommen eller afgået 
ved døden. 

Arbejdsmiljøloven indeholder både 
hjemmel til at tildele bøder og friheds-
straf for overtrædelse af loven – i 
praksis er det dog alene bødestraffen, 
der er relevant.

DET OBJEKTIVE OG DET SUBJEKTIVE 
STRAFANSVAR
Arbejdsmiljøloven indeholder i § 83 
hjemmel til at pålægge arbejdsgiveren 
et objektivt strafansvar, hvis der er tale 
om specifikke overtrædelser, som er 
oplistet i bestemmelsen, herunder 
tilsidesættelse af: 

 • Pligten til at udarbejde APV
 • Pligten til at udføre et forsvarligt 
tilsyn
 • Pligten til at sikre forsvarlig tilrette-
læggelse og planlægning af arbejdet
 • Pligten til at sikre forsvarlig indretning 
af arbejdspladsen. 

I disse tilfælde vil arbejdsgiveren som 
udgangspunkt kunne straffes med bøde, 
uanset at der er handlet hverken forsætligt 
eller uagtsomt. 

Oftest rejses straffesager om over-
trædelse af arbejdsmiljøloven dog efter 
arbejdsmiljølovens § 82, jf. § 86, hvor efter 
en person eller et selskab, kommune 
eller anden juridisk enhed kan straffes, 
når pågældende uagtsomt eller for-
sætligt har overtrådt arbejdsmiljøloven.

MOMENTER, DER TILLÆGGES VÆGT  
VED VURDERINGEN AF STRAFANSVAR
Ved vurderingen af, om der er handlet 
uagtsomt eller forsætligt og dermed 
kan straffes efter arbejdsmiljølovens 
§ 82, jf. § 86 (det subjektive straf ansvar), 
kan det fra praksis udledes, at dom-
stolene bl.a. lægger vægt på neden-
stående momenter. 

Er der givet instruktion? 
Det vil være afgørende, at arbejds-
giveren har sikret sig, at med arbejderen 
har modtaget tilstrækkelig instruktion 
til at kunne udføre arbejdet sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt.  
 
Kravet til instruktionen vil afhænge af 
arbejdets karakter; jo farligere arbejde, 
jo strengere krav til arbejdsgiverens 
instruktion. Omfanget af instruktionen 
vil dog også være afhængigt af, om 
medarbejderen er generelt erfaren (se 
nedenfor).  
 
Er der ført tilstrækkeligt tilsyn? 
Arbejdsgiveren er forpligtet til at føre 
tilsyn med medarbejdernes udførelse af 
arbejdet for at sikre sig, at det sker 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Det er altså ikke blot til-
strækkeligt, at arbejdsgiveren har 
instrueret medarbejderne, men arbejds-
giveren må også løbende sikre sig, at 
medarbejderne rent faktisk udfører 
arbejdet i overens stemmelse med de 
givne instruktioner.  
 
I en dom fra august 2021 fandt lands-
retten, at en arbejdsgiver var straffe-
retligt ansvarlig for en medarbejder, 
som faldt ned fra et stillads, da han 
arbejdede uden den påbudte sele. 
Landsretten lagde i sin afgørelse vægt 
på, at arbejdsgiverens tilsyn skulle have 
været mere effektivt, henset til at der 

var stor travlhed på arbejdspladsen på 
grund af tidspres og manglende 
be manding. Der havde derfor været en 
skærpet forpligtelse for arbejdsgiveren til 
at føre tilsyn med arbejdets udførelse. 
Omfanget af tilsynet vil også være 
afhængigt af, om medarbejderen er 
generelt erfaren, det vil sige er uddannet 
i arbejds processen, har arbejdet med 
dette i mange år, og derfor burde kende 
til arbejdsprocessen. 

Har skadelidte foretaget instruktions
stridig adfærd?
Det er klart, at et afgørende element i 
vurderingen af arbejdsgiverens straffe-
retlige ansvar vil være, om medarbejderen 
har haft en instruktions stridig adfærd, 
idet der i sådanne tilfælde ikke bør være 
et strafansvar for arbejdsgiveren, hvis 
denne i øvrigt har levet op til arbejds-
miljølovens forpligtelser.  

Er skadelidte en erfaren medarbejder? 
Det tillægges som anført vægt, om den 
konkrete medarbejder er erfaren eller 
uerfaren i udførelsen af arbejdet. En 
medarbejder kan godt være for holds vis 
nyansat, men hvis på gældende er 
erfaren i forhold til udførelsen af det 
konkrete arbejde, vil dette tillægges 
vægt.  

Var det rutinemæssigt arbejde for 
skadelidte?
Et andet element er, om arbejds skaden 
eller ulykken er opstået i forbindelse med 
udførelsen af rutinemæssigt arbejde for 
skadelidte, eller om der i stedet er tale 
om en usædvanlig arbejdsopgave for 
skadelidte. 
 
I en sag fra 2015, hvor en medarbejder 
blev klemt ihjel i forbindelse med, at en 
bus skulle køres ind på et værksted for 
at blive repareret, var spørgsmålet, om 

busselskabet, der drev værkstedet, 
kunne straffes for overtrædelse af 
arbejds miljøloven. Landsretten fri fandt 
busselskabet og lagde bl.a. vægt på, at 
der var tale om en erfaren medarbejder, 
og at det var en rutine mæssig og 
ukompliceret opgave at køre bussen 
ind på værkstedet. 

ARBEJDSGIVER IKKE ANSVARLIG FOR 
MEDARBEJDERS DØD
Retten i Lyngby har for nylig afsagt 
dom i en sag, hvor en medarbejder i 
forbindelse med, at han skulle krydse 
togskinnerne på en station, blev påkørt 
af et tog og afgik ved døden. 

Arbejdstilsynet havde som følge af 
ulykken udstedt et strakspåbud til 
arbejds giveren om, at arbejdet i alle led 
skulle planlægges, tilrettelægges og 
udføres sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt, så medarbejderne var sikret 
mod påkørsel af tog. 

Retten frifandt arbejdsgiveren for 
ansvar efter arbejdsmiljøloven og der-
med for bødestraf på 160.000 kr.  
I rettens begrundelse blev der bl.a. lagt 
vægt på, at medarbejderen havde 
arbejdet med togrengøring i 4 1/2 år, og 
at han de seneste 3 år havde arbejdet 
på den pågældende station og dermed 
var vant til at krydse togskinnerne ved 
personaleovergangen. 

Herudover lagde retten vægt på, at 
medarbejderen havde deltaget i kursus 
om færden på togbane, og at han derfor 
havde de nødvendige forud sætninger 
for at udføre arbejdet på en sikkerheds-
mæssig forsvarlig måde.

Det forhold, at Arbejdstilsynet efter 
ulykken ikke havde givet påbud om 
egentlige tiltag, herunder forbud mod, at 
medarbejderne fremadrettet benyttede 
den pågældende personale overgang, 
blev også tillagt vægt af retten. 

Det kan af dommen udledes, at retten i 
den konkrete sag tillagde flere af de 
oplistede momenter vægt i vurderingen 
af, om arbejdsgiveren var strafferetligt 
ansvarlig for overtrædelse af arbejds-
miljøloven. 

Det var især følgende tre forhold, som 
blev tillagt afgørende betydning:
1. Medarbejderen var erfaren.
2. Medarbejderen havde fået den 

nødvendige instruktion om ikke at 
krydse skinnerne, når der kom et tog.

3. Medarbejderen agerede – af uforklarlige 
årsager – i strid med ovennævnte 
instruktion 

KAN ARBEJDSGIVER  
PÅLÆGGES 
STRAFANSVAR  
FOR AT OVERTRÆDE 
ARBEJDSMILJØLOVEN?
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I en nyere kendelse (TBB 2021.1009), som er en delafgørelse i et større sagskompleks, 
har voldgiftsretten udtalt, at der ikke gælder en generel tålegrænse, under hvilken 
projekttilretninger ikke kan anses for projektmangler. Kendelsen behandler derudover 
spørgsmål om bevisbyrden ved projektfejl og dokumentation for tab ved “glemte 
ydelser”.

Efter færdiggørelsen af en større til-
bygning opstod en tvist mellem byg-
herren og totalrådgiveren. Der var 
undervejs i byggeprojektet udarbejdet i 
alt 2.100 projektnotater med projekt-
tilretninger. Ud af de 2.100 notater har 
bygherren under hovedsagen gjort 
gældende, at 1.270 dækker over projekt-
mangler, som totalrådgiveren (og dennes 
underrådgiver) bærer ansvaret for efter 
ABR 89.

Parterne var nået til den erkendelse, at 
de ville se ind i et årelangt tids- og 
omkostningskrævende forløb og 
anmodede derfor voldgiftsretten om – i 
første omgang – at tage stilling til 18 
udvalgte projektnotater samt angive 
nogle generelle retningslinjer for 
bedømmelsen af kravene. 

Voldgiftsretten er med ovennævnte 
kendelse kommet med de efterspurgte 

retningslinjer, som er interessante at 
dykke nærmere ned i.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKT-
NOTATERNE
Bygherren havde krævet, at al projekt-
relateret kommunikation efter kontrakt-
indgåelsen skulle dokumenteres ved 
projektnotater.

Projektnotaterne omfattede således 
mange forskellige forhold og dækkede 
over alt fra projektpræciseringer til 
justeringer grundet projektmangler, byg-
herreændringer, mængde verificeringer 
osv.

BEVISBYRDEN FOR PROJEKTFEJL 
Det var bygherrens synspunkt, at alene 
dét, at der var behov for at udstede et 
projektnotat, måtte betyde, at hoved-
projektet ikke havde været tilstrækkelig 
klart, og at der dermed var begået 
ansvarspådragende fejl. Bygherren 
gjorde i den forbindelse gældende, at 
totalrådgiverens ydelse skal opfylde 
samme krav, som gælder for kravene til 
bygherrens levering af udbudsmateriale 
til entreprenøren efter AB 92 § 2, stk. 2.

Voldgiftsretten fastslog, at det, i overens-
stemmelse med dansk rets almindelige 
regler, påhviler bygherren at godtgøre, at 
der foreligger en mangel ved projektet, 
og fandt, at udsendelse af et projekt notat 
ikke i sig selv godtgør, at projektet er 
mangelfuldt, idet projektnotater i den 
konkrete byggesag blev brugt som et 
instrument til almindelig kommunikation.

Om bevisbyrden udtalte voldgiftsretten, 
at det er bygherren, som indledningsvis 
må sandsynliggøre, at der ikke er tale 
om ændringer fremsat af bygherren. 
Voldgiftsretten fandt, at fordi en sådan 
bevisførelse vedrører et negativt forhold, 
kan der som udgangspunkt ikke stilles et 
højere beviskrav end sandsynliggørelse.

Herefter er det op til totalrådgiveren at 
godtgøre, at årsagen til projektnotatet er 
en anden end en fejl eller forglemmelse. 
Voldgiftsretten lagde i den forbindelse 
vægt på, at det var rådgiveren, som 
havde udstedt projektnotaterne, og som 
derfor var nærmest til at dokumentere 
årsagen til udstedelsen.

GÆLDER DER EN TÅLEGRÆNSE 
ELLER BAGATELGRÆNSE FOR 
RÅDGIVERANSVARET?
Ifølge totalrådgiveren er det uundgåeligt, 
at der skal ske projekttilretninger og 
-tilpasninger under et så stort og 
kompliceret byggeri. 

Totalrådgiveren og dennes under rådgiver 
gjorde under sagen gældende, at der 
gælder en generel tålegrænse, således at 
visse projektændringer ikke er ansvars-
pådragende. Rådgiverne mente ikke, at 
bygherren for nogen af de udvalgte 18 
projektnotater havde godtgjort, at der 
forelå en ændring ud over tålegrænsen og 
anførte i den forbindelse, at de mangler, 
som blev påberåbt af byg herren, både 
hver for sig og tilsammen ligger inden 
for den grænse for projektmangler, som 
en bygherre må tåle i et stort og 
komplekst projekt.

Som det første slår voldgiftsretten fast, at 
det ved byggerier af den pågældende 
størrelse og kompleksitet er sædvanligt, 

at visse typer af arbejder anvises af 
rådgiverne og udføres som ekstra-
arbejder i takt med byggeriets frem-
drift, uden at det medfører et ansvar 
for rådgiverne.

Ifølge voldgiftsretten er dette dog ikke 
ensbetydende med, at der gælder en 
generel tålegrænse for projektfejl, så 
enhver projekttilretning under en vis 
beløbsmæssig grænse ikke skal anses for 
en projektfejl og dermed falder uden 
for mangelbegrebet. Dog udtalte vold-
giftsretten, at en rådgiver ikke kan 
på lægges ansvar for fejl, som er rene 
bagateller. 

I den konkrete sag fandt voldgiftsretten 
ikke i nogen af tilfældene grundlag for at 
afvise bygherrens krav, fordi det måtte 
anses for bagatelagtigt.

TABSOPGØRELSEN
Det er ofte vanskeligt for en bygherre 
at dokumentere sit tab ved “glemte 
ydelser”, hvor tabet består i den 
forringede indkøbsposition, som byg-
herren har, når en ydelse skal indkøbes 
efterfølgende fremfor at være blevet 
prissat ved tilbudsgivningen. 

Parterne havde under sagen anmodet 
om syn og skøn for at få belyst spørgs-
målet om, hvilket beløb en entreprenør 
ville have budt ved licitationen.

Ved tabsudmålingen blev skøns-
mændenes vurdering lagt til grund, og 
voldgiftsretten fandt det ikke godtgjort, 
at der var grundlag for at tilsidesætte 
opgørelsen til trods for totalrådgiverens 
synspunkt om, at differencen mellem 
de af bygherren afholdte udgifter og 
skønsmændenes vurdering kunne hen-
føres til den sædvanlige usikkerheds-
margin, der er ved budgettering af 
entrepriser.

HVAD SKAL MAN TAGE MED SIG FRA 
KENDELSEN?
Særlig voldgiftsrettens konklusion 
vedrørende bevisbyrden for projekt-
mangler er interessant, idet kendelsen 
lægger op til, at der ikke skal meget til, 
før bygherren kan få skålen til at tippe, 
så bevisbyrden vender. Bliver vold gifts-
rettens retningslinjer fulgt i fremtidig 
retspraksis, skal rådgivere fremadrettet 
være opmærksomme på, at de risikerer 
at blive pålagt bevisbyrden for, at efter-
følgende projektændringer ikke skyldes 
fejl i deres arbejde. 

Den ikke-eksisterende tålegrænse er 
ligeledes interessant, da voldgiftsretten 
her er meget klar i spyttet om, at man 
som rådgiver ikke kan forvente, at en 

ydelse anses som mangelfri, allerede 
fordi den beløbsmæssigt er lav set i 
forhold til byggeriets størrelse og 
kompleksitet. Det vil ifølge voldgifts-
retten kræve, at ydelsen efter dens art 
sædvanligvis vil blive tilføjet løbende 
under udførelsen. 

I tidligere voldgiftspraksis har man været 
mere tilbageholdende med at tilkende 
bygherren erstatning i tilfælde, hvor 
forglemmelser i projektmaterialet med-
fører efterfølgende projekttilretninger 
og dermed nødvendiggør et efter-
følgende tilkøb af ydelser. Dette har 
primært været begrundet i, at når mer-
betalingen modsvares af en merydelse, 
har bygherren i juridisk forstand ikke 
lidt et tab, idet entreprisesummen ville 
have været tilsvarende højere, hvis 
projektet havde været udformet korrekt 
fra starten.

Selvom kendelsen synes at indebære 
en justering af praksis på dette område, 
forventes det ikke at få den store 
betydning fremadrettet, idet AB-udvalget 
i forbindelse med vedtagelsen af ABR 
18 har haft fokus på problematikken og 
derfor indsat en bestemmelse i § 49, 
stk. 2, om, at rådgiveren skal betale en 
konventionalbod på 5 % af prisen for 
tilkøb, som er nødvendiggjort af 
rådgiverens forglemmelse 

INGEN GENEREL 
BAGATELGRÆNSE FOR 
RÅDGIVERFEJL
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Rammeaftaler er en attraktiv aftaleform, fordi ordregiver opnår fleksibilitet på 
områder, hvor det præcise indkøbsbehov kan være svært at forudsige. Men hvordan 
ser det ud med fleksibiliteten på rammeaftaler efter Simonsen & Weel-sagen? Vi 
giver dig tre praktiske tips til fortsat anvendelse af rammeaftaler.

Siden EU-Domstolen i en dom af 17. juni 
2021 og senere Klagenævnet for Udbud 
i en kendelse af 9. november 2021 traf 
afgørelse i sagen ‘Simonsen & Weel mod 
Region Syddanmark og Region 
Nordjylland’, har de mulige afledte 
konsekvenser for brugen af ramme aftaler 
været debatteret ivrigt.

Det står nu klart, at det fører til annullation 
af tildelingsbeslutningen, hvis ordregiver 
i forbindelse med et ud bud af en ramme-
aftale ikke har oplyst både ramme aftalens 
anslåede og maksimale ramme. 

Så hvor står vi nu? Er det slut med at 
bruge rammeaftaler, eller er de stadig et 
godt redskab, når man skal foretage et 
indkøb, hvor ens indkøbsbehov løbende 
kan ændre sig?

Vi vurderer, at rammeaftalen stadig er 
relevant og kommer derfor med tre tips 
til, hvordan ordregiver fremadrettet kan 
udbyde rammeaftaler og samtidig leve 
op til de udbudsretlige principper, der 
blev fastslået i Simonsen & Weel-sagen.

1. OPLYS BÅDE DEN ANSLÅEDE OG  
DEN MAKSIMALE MÆNGDE OG/
ELLER VÆRDI I UDBUDSBEKENDT-
GØRELSEN 

 • Både den anslåede og den maksimale 
mængde og/eller værdi af ramme-
aftalen bør angives i udbudsbekendt-
gørelsen.
 • Mængde og/eller værdi kan angives 
samlet, men kan også brydes ned på 
delaftaler. Hvis udbuddet består af 
flere delaftaler, og tilbudsgiver kan 
vælge ikke at afgive tilbud på alle del-

aftaler, anbefaler vi, at den anslåede 
og maksimale mængde og/eller værdi 
angives på delaftaleniveau. 
 • Den anslåede mængde og/eller værdi 
angives i udbudsbekendtgørelsens 
pkt. II.1.5 for den samlede kontrakt og 
pkt. II.2.6 for den enkelte delkontrakt. 
 • Den maksimale mængde og/eller 
værdi angives i udbudsbekendt-
gørelsens pkt. II.1.4 eller II.2.4 om 
beskrivelsen af den udbudte gen stand, 
eller alternativt i pkt. VI om 
supplerende oplysninger.

2. ANGIV DEN MAKSIMALE VÆRDI I 
ENHEDER FREMFOR I KRONER

 • Da EU-Domstolen udtrykkeligt skriver 
“mængde og/eller værdi”, er det 
vores opfattelse, at man kan nøjes 
med at oplyse enten mængde eller 
værdi i udbudsbekendtgørelsen.
 • På områder, hvor der kan være risiko 
for større prisstigninger, fx som følge 
af stigende priser på materialer, 
anbefaler vi, at ordregiver i udbuddet 
oplyser rammeaftalens maksimale 
mængde fremfor den maksimale 
økonomiske værdi.
 • Den maksimale ramme kan fx angives 
som en procentvis andel over den 
anslåede ramme, som ofte vil være 
baseret på et historisk forbrug. Som 
det også gælder for angivelsen af 
rammeaftalens anslåede ramme, er 
fastsættelsen af den maksimale ramme 
baseret på ordregivers bedste skøn.

3. INDSÆT KONTRAKTVILKÅR OM 
DEN MAKSIMALE RAMME 

 • Når den maksimale ramme for ramme -
aftalen er nået, har rammeaftalen 

udtømt sin virkning, og ordregiver vil 
herefter ikke lovligt kunne trække på 
rammeaftalen.
 • Vi anbefaler, at rammeaftaler tilføjes 
en bestemmelse om, at aftalen 
automatisk ophører, når den maksimale 
ramme nås. Dermed har ordregiver 
sikret sig den aftaleretlige mulighed 
for uden videre at kunne komme ud 
af aftalen.
 • Desuden anbefaler vi, at ordregiver i 
rammeaftalen sikrer sig en mulighed 
for at forhøje rammen (mængde eller 
værdi) inden udløbet af rammeaftalens 
indkøbsperiode og angiver, hvor meget 
forhøjelsen kan udgøre  

TRE TIPS TIL RAMMEAFTALER 
EFTER SIMONSEN & WEEL-
KENDELSEN
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I fremtiden forventer vi mere regn. Klimaforandringer fører til ekstremvejr, og der 
foregår allerede et omfattende arbejde med at sikre Danmark mod ekstremregn. 
Vi ser nærmere på den nye regulering af kommunernes planlægning af spilde vands-
forsyningernes indsats for at håndtere de øgede regnmængder.

Kommunens opgave i forhold til hånd-
tering af ekstremregn er i første række 
som planmyndighed at fastlægge 
rammerne for klimatilpasning i kommunen. 
Kommunen beskriver fx i sin spildevands-
plan, hvordan tag- og overfladevand 
bort skaffes. Fra 1. januar 2021 skal 
kommunen som udgangspunkt fastsætte 
et serviceniveau for håndtering af tag- 
og overfladevand i spildevandsplanen 
efter en samfundsøkonomisk metode, 
som er fastsat i serviceniveau bekendt-
gørelsen i medfør af miljøbeskyttelses loven. 

HVEM FASTSÆTTER SERVICENIVEAUET? 
Som udgangspunkt er det kommunen, 
som beregner og fastsætter service-
niveauet (spor A). Spildevands-
forsyningen kan dog være forpligtet til 
at fastsætte serviceniveauet (spor B), 
hvis 1) kommunen har pålagt forsyningen 
at gøre det, eller 2) kommunen endnu 
ikke har fastsat et serviceniveau efter 
de nye regler. 

Kommunen eller spildevands forsyningen 
kan altid fastsætte serviceniveauet, så 
det svarer til en fem-årshændelse for et 
separatkloakeret område eller en 
ti-årshændelse for fælleskloakeret 
område.

VIGTIGT MED ANALYSE AF 
RELEVANTE LØSNINGSMULIGHEDER 
Formålet med beregningen er at sikre, 
at spildevandsselskabets klimatil pasnings-

indsats er samfundsøkonomisk hensigts-
mæssig. Den samfunds økonomiske 
metode skal fastlægge et serviceniveau, 
hvor skadesomkostningerne ved en 
ekstrem regnhændelse reduceres med 
mere, end det koster at udføre et klima-
tilpasningsprojekt, der afværger skaderne.

Kommunen skal analysere på relevante 
løsningstiltag og kan i den forbindelse 
bede spildevands forsyningen om 
oplysninger om mulige løsninger. Det er 
ikke reguleret, hvornår et løsnings tiltag er 
relevant. Derfor må det i sidste ende 
afhænge af et skøn. 

Selvom spildevandsforsyningen ikke er 
forpligtet til at udføre den løsning, som 
ligger til grund for beregningerne, er 
det vores forventning, at spildevands-
forsyningen ofte gennemfører netop de 
projekter, som har ligget til grund for 
beregningerne. Kommunerne og spilde-
vandsforsyningerne har derfor stor 
mulighed for i fællesskab at finde gode 
løsninger.

HVEM SKAL VÆRE MED?
Når parterne ser på relevante løsnings-
tiltag, bør de være opmærksomme på, 
om de enkelte løsninger kræver 
deltagelse fra andre parter, før de kan 
blive til virkelighed. Det kan give 
udfordringer, hvis en løsning kræver, at 
nogen medvirker frivilligt. Det kan fx 
være private grundejere, hvis arealer 
indgår i løsningen. 

Hvis løsningen fx involverer åbne render 
i private fællesveje eller bassiner på 
private grunde, vil det i praksis kræve 
frivillige aftaler herom, hvis der ikke er 

hjemmel til ekspropriation. Det risikerer 
at blive en væsentlig barriere for at opnå 
den tilsigtede klimatilpasning.

IRRELEVANTE LØSNINGER
Kommunen skal foretage en gen-
beregning af serviceniveauet, når der 
sker en ændring af forudsætningerne. 
Det fremgår ikke, hvornår det er tilfældet. 
Hvis spildevandsforsyningen ikke kan 
gennemføre den løsning, som lå til 
grund for fastsættelsen af service-
niveauet, og alternativet fx er en meget 
dyrere traditionel løsning, bør spilde-
vandsforsyningen og kommunen gå i 
dialog om eventuelt at genberegne 
serviceniveauet 

SIKRING MOD FREMTIDENS 
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Ved et serviceniveau forstås:  
Hvor ofte må der forekomme 
regnvand på terræn i en mængde, 
som forvolder skade.



For at sikre en samfundsøkonomisk optimal grøn omstilling skal fjernvarmeværker 
i deres forsyningsområder kunne konkurrere med individuelle varmepumper. Med 
ophævelsen af forbrugerbindinger er fjernvarmeværkerne nødt til at gøre køb af 
fjernvarme økonomisk attraktivt for kunderne og ikke kun samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssigt. Her kan abonnementsordninger være en del af løsningen. 

Danmark har et mål om at reducere 
CO2-udledningen med 70 % i 2030. Det 
kræver en omstilling af opvarmningen i 
Danmark, hvor olie og naturgas afvikles. 
Fjernvarme er en oplagt grøn afløser. 
Med bortfald af aftagepligten for blok-
varmecentraler og muligheden for at 
pålægge boliger og mindre erhvervs-
ejendomme tilslutningspligt er det dog 
blevet sværere for fjernvarmeværkerne 

at udbrede fjernvarmen. Fjernvarmen skal 
være et konkurrencedygtigt alternativ 
til en fornyelse af gasfyret eller 
individuelle opvarmningsmuligheder.

FJERNVARME I KONKURRENCE MED 
VARMEPUMPER 
Fjernvarmeværker er underlagt projekt-
bekendtgørelsens krav om god samfunds-
økonomi. Når kommunen skal beslutte, om 

et område skal udlægges til fjern varme, 
skal det ske på basis af en samfunds-
økonomisk analyse. Fjern varme værker 
må kun forsyne nye områder, når det er 
dokumenteret, at fjernvarme er sam-
fundsøkonomisk bedre end alternativerne, 
såsom individuelle varme pumper.

Peger analysen på fjernvarme som den 
samfundsøkonomisk bedste løsning, er 
det dog ikke nogen garanti for, at fjern-
varmen også bliver afsat til forbrugerne 
i området. Fra 1. januar 2019 blev både 
aftagepligten for blokvarmecentraler 
og mulighed for pålæg af tilslutnings-
pligt ophævet.

Ophævelsen har medført, at fjern varme-
værker ikke længere har en sikkerhed 
for at få de forudsatte indtægter i nye 
forsyningsområder. Forbrugerne vil frit 
kunne vælge en varmepumpe fremfor 
fjernvarme, selvom det underminerer 
økonomien i det samfundsøkonomisk 
bedre fjernvarmeprojekt.

I fjernvarmeområder kan forbrugerne 
dog ikke få tilskud til køb af en varme-
pumpe. Men mange varmepumpe-
leverandører tilbyder varmepumper på 
abonnement. Derfor kan forbrugerne i 
fjernvarmeområder alligevel få en varme-
pumpe uden de store engangsudgifter.

FJERNVARME PÅ ABONNEMENT – 
HVORDAN FUNGERER DET? 
Varmeforsyningsloven har fortsat til 
formål at sikre den samfundsøkonomisk 
bedste grønne omstilling af energi-
systemet. Det formål er ikke ophævet. 
Der er dog reelt kun ét middel tilbage 
for at opnå det: Prisen.

Kan fjernvarmeværket ikke få et til-
strækkeligt kundegrundlag, vil det blive 
for dyrt at konvertere området. Hvis 
den samfundsøkonomisk mest optimale 
grønne omstilling skal gennemføres, skal 
fjernvarmeværker i deres forsynings-
område kunne konkurrere med individuelle 
varmepumper. Der er derfor brug for 
nytænkning af fjernvarmeværkernes 
prismodeller. 

Ved fjernvarme på abonnement flytter 
fjernvarmeværket leveringsgrænsen til 
den sekundære side af varmeveksleren 
(fjernvarmeunit). Samtidig betaler 
forbrugeren tilslutningsomkostningerne 
løbende i stedet for som et engangs-
beløb i form af et tilslutningsbidrag. 
Fjernvarmeværket ejer, drifter og 
vedligeholder ejendommens fjern varme-
unit.

Det er en sikker og nem løsning for 
forbrugerne, der slipper for at købe, 
installere og vedligeholde unitten selv. 
Prismæssigt er det også enkelt; Alle 
udgifterne til tilslutning, forbrug mv. 
betales over varmeprisen. En sådan 
ordning har desuden energimæssige 
fordele, da det giver fjernvarmeværket 
mulighed for at styre, så der kan opnås 
bedre afkøling og mindre varmetab. Der 
er driftsmæssige og dermed energi-
mæssige fordele for distributionsnettet 
ved, at fjernvarmen kan optimere driften 
af de enkelte units. 

Sidst, men ikke mindst vil ordningen 
være konkurrencedygtig i forhold til 
varmepumper på abonnement. Ligesom 
ved varmepumper vil tilslutning kunne 
ske uden de store engangsudgifter for 
kunden. Fjernvarmeværket vil desuden 
kunne foretage storindkøb af både units 

og installation og kan derved mindske 
omkostningerne hertil.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED 
OPHØR AF ABONNEMENT 
Ved abonnementsordningen betales 
tilslutningsbidrag og unit over en længere 
årrække gennem et månedligt fastsat 
beløb. Men hvordan håndteres de 
situationer, hvor en forbruger ønsker at 
ophøre med fjernvarme, inden det er 
færdigbetalt?

Som en kollektiv varmeforsyning er fjern-
varmeværker afhængige af, at hver 
forbruger betaler sin andel af gælden 
inden en eventuel udtræden. Ellers vil 
gælden skulle fordeles ud over de tilbage-
blevne forbrugere, som så bliver mødt 
med stigende priser. For at beskytte 
disse forbrugere kan fjernvarmeværker 
i fjernvarmeaftalen (vedtægter eller 
leveringsbetingelser) stille krav om, at 
den udtrædende forbruger betaler 
udtrædelsesgodtgørelse.

Hvis det er klart anført, vil udtrædelses-
godtgørelsen kunne omfatte forbrugerens 
andel i gælden vedrørende units og 
tilslutning. Det kræver, at der føres internt 
regnskab over ordningen, hvilket også i 
almindelighed må være nødvendigt for 
at sikre, at omkostninger i forbindelse 
med ordningen kun betales af dem, der 
deltager i ordningen. 

PRAKSIS OMKRING ABONNEMENTS-
ORDNINGER 
Forsyningstilsynet har tilladt flytning af 
leveringsgrænsen netop med begrundelse 
i drifts- og energioptimering af fjern-
varme   systemet. 

Løbende betaling af tilslutnings-
omkostningerne og units er i overens-
stemmelse med afskrivningsreglerne, hvis 
betalingsperioden ikke overstiger 30 år. 
Via det interne regnskab over ordningen 
kan det sikres, at det over holdes.

For kommuner kan spørgsmålet om 
hjemmelsgrundlaget være af særlig 
betydning, da kommunalt ejede fjern-
varmevirksomheder kun kan varetage 
de opgaver, der er hjemmel til i varme-
forsyningsloven. Kommuner har hjemmel 
til at varetage kollektiv varmeforsyning 
og hertil tilknyttede aktiviteter.

Efter gældende praksis kan fjern varme-
værker flytte leveringsgrænsen som en 
del af den kollektive varmeforsyning. 
Det er muligt kun at gøre det som 
standard i nye områder, mens det kan 
tilbydes til eksisterende forbrugere, der 
allerede har en unit. Det er ikke afklaret, 
om en helt frivillig ordning for units, 
hvor forbrugerne kan vælge til og fra, 
må tilbydes som en del af fjern varme-
værkets hovedvirksomhed.

Hvis kommuner kun kan etablere en 
frivillig ordning med units som en 
tilknyttet aktivitet, skal kommunale 
fjernvarmeværker udøve aktiviteten 
separat på kommercielle vilkår og uden 
kommunal garantistillelse for lån. For 
andelsselskaber ville det ligeledes 
betyde, at der ikke kan opnås 
kommunegaranti.

Meget taler for, at abonnements ordninger 
kan tilbydes som en del af den kollektive 
varmeforsyning. Forøgelse af forbrugernes 
valgfrihed har været for målet med at 
ophæve forbruger bindinger som til-
slutnings- og aftagepligt. At kunne til-
byde konkurrencedygtige priser er i dag 
en forudsætning for, at godkendte 
fjernvarmeprojekter kan gennemføres. 
Abonnementsordninger kan derfor 
forventes at blive det nye normale. De 
fremmer optimal udnyttelse af de 
samfunds mæssige investeringer i fjern-
varme og dermed i grøn omstilling.

DE FØRSTE ERFARINGER MED 
ABONNEMENTSORDNINGER
De første erfaringer med abonnements-
ordninger er positive. Erfaringerne viser, 
at der er stor opbakning til sådanne 
løsninger, og at der indtil videre ikke 
har været problemer med at få nye 
kunder og fastholde dem. Det er dog 
vigtigt at understrege, at der bør fast-
sættes klare leveringsvilkår, hvor der 
bl.a. tages stilling til, hvad der skal 
betales i de tilfælde, hvor udtrædelse 
bliver relevant 

ABONNEMENTSORDNINGER 
FOR FJERNVARME
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den forskellige juridiske natur, som 
kendetegner de konsekvenser, som 
forvaltningsakten har for adressaten. 

De konstaterende retsakter fastslår, hvad 
der er gældende, også før afgørelsen. 
En sådan afgørelse beskriver, hvad 
borgeren allerede som følge af retsregler 
eller gældende (konstitutive) myndigheds-
afgørelser er forpligtet til at efterkomme 
eller efterleve. Samtidig konstaterer 
afgørelsen tilstedeværelsen af en 
af vigelse, og hvordan myndigheden vil 
reagere på den. Ved de konstaterende 
retsakter skabes der ikke en ny retsstilling 
for adressaten. Forudsætningen for 
afgørelsen og konsekvensen er alene 
konstateringen af myndighedens behov 
for, ret og pligt til et myndighedsind-
greb, fx at den pågældende aktivitet 
skal bringes til ophør.

I modsætning hertil er de konstitutive 
forvaltningsakter kendetegnet ved, at de 
skaber en ny retsstilling for adressaten 
ved at stifte en ret eller pligt ved at 
modificere eller ophæve et forud 
gældende retsforhold. Hvis der i til-
knytning til indgrebet fx gennemføres 
en sagsbehandling for at lovliggøre 
aktiviteten ved at udstyre adressaten 
med den fornødne miljøgodkendelse, 
resulterer det i en konstitutiv for valtnings-
akt. 

Men det er ikke altid oplagt, om der i en 
given situation er tale om det ene eller 
det andet retsmiddel.

TYPEN AF FORVALTNINGSAKT ER 
SÆRLIG BETYDNINGSFULD
Sondringen har særlig betydning, fordi 
den konstaterende retsakt kan udstedes 
uden direkte lovhjemmel som led i en 
håndhævelsesindsats, mens den 
konstitutive retsakt kræver positiv 
hjemmel i lov. Desuden kan konstaterende 
retsakter som udgangs punkt ikke 
på klages. 

Endelig gælder forvaltningsloven ikke 
for konstaterende retsakter, og der er 
derfor ikke høringspligt mv.

MILJØBESKYTTELSESLOVENS 
BESTEMMELSER PÅ OMRÅDET
Efter miljøbeskyttelseslovens § 68 skal 
til synsmyndigheden foranledige ulovlige 
forhold lovliggjort. Bestemmelsen i § 68 
udmønter sig herefter i miljøbeskyttelses-
lovens § 69, stk. 1, hvorefter myndigheden 
skal “meddele den for forholdet ansvarlige, 
at det ulovlige forhold skal bringes til 
ophør”. Meddelelsen betegnes i regler 
og vejledninger om håndhævelse som en 
indskærpelse for netop at understrege, at 
det er en konsekvens af konstateringen 
af det ulovlige forhold.

Bestemmelsen går imidlertid videre med 
at beskrive, at “I den forbindelse kan 
tilsyns myndigheden” også forbyde 
fortsat drift eller pålægge adressaten at 
genoprette den hidtidige tilstand, det 
vil sige fjerne eller fysisk udbedre en 
eventuel skade, der er opstået som 
følge af ulovligheden. 

Afgørelser eller beslutninger efter § 69, 
stk. 1, anses alle for at være konstaterende, 
og derfor fremgår det af § 69, stk. 3, at 
afgørelser efter § 69, stk. 1, ikke kan 
på klages til anden administrativ 
myndighed. 

Det forekommer at være uproblematisk, 
at rekursadgangen er afskåret for en 
afgørelse om ophør med en aktivitet, 
som er igangsat uden fornøden god-
kendelse, fx godkendelsespligtig 
produktionsvirksomhed, udledning af 
forurening, ulovlig bortskaffelse af 
affald og lignende. 

Men er et påbud om at gennemføre en 
omfattende indsats mod en eventuel 
forandring af det fysiske miljø i 
konsekvens heraf blot et konstaterende 
retsskridt, eller skaber det en ny og 
hidtil ikke gældende pligt? 

En tilsvarende konstellation findes fx 
efter transportforordningen om tilbage-
tagelse af affald, der ikke har kunnet 
nyttiggøres inden for en vis frist. Er et 
pålæg til den oprindelige affalds-
producent om tilbagetagelse udtryk for 
en konstaterende retsakt, der ikke kræver 
lovhjemmel og ikke kan påklages, når 
der efter forordningen findes et stort 
antal andre potentielt ansvarlige for 
forholdet?

PLANLOVENS § 51
Planlovens pendant til miljøbeskyttelses-
lovens regler om tilsyn og håndhævelse 
findes i planlovens § 51, stk. 5, hvorefter 
tilsynsmyndigheden skal foranledige et 
ulovligt forhold lovliggjort, medmindre 
forholdet har underordnet betydning. Det 
er en forskrift for tilsyns myndighedens 
forpligtelse til ikke at ‘sidde på hænderne’, 
men aktivt sørge for, at der hersker 
lovlige tilstande i kommunen.

Den forpligtelse består først og fremmest 
i at beslutte, om lovliggørelse skal ske 
faktisk eller retligt (eller i en kombination). 
Den retlige lovliggørelse er kommunen 
så at sige selv herre over ved fx at 
udstede dispensation eller lave en ny 
lokalplan. Hvis et ulovligt forhold skal 
berigtiges faktisk, fremgår det indirekte 
af planlovens § 63, at det sker ved 
meddelelse af påbud til ejer eller bruger 
af en ejendom.

Kommunens konstatering af, om et 
forhold er ulovligt, og afgørelse efter 
planlovens § 51 om, hvordan lovlig-
gørelse skal finde sted, er et udtryk for 
konstaterende retsakter og en tilsyns-
udøvelse, som i sig selv ikke kan gøres 
til genstand for klage.

Derimod anses afgørelsen om et påbud 
om faktisk lovliggørelse – i modsætning 
til et påbud efter miljøbeskyttelsesloven 
§ 69 – som en konstitutiv retsakt, der 
kan påklages for så vidt angår retlige 
spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

AFLEDTE AFGØRELSER OG 
TILLADELSER
Hvis tilsynsmyndigheden måtte modtage 
en afgørelse om underkendelse fra en 
klageinstans af en afgørelse eller tilladelse, 
herunder en lokalplan eller VVM-
afgørelse, opstår spørgsmålet om, hvad 
det betyder for tilladelser, der er besluttet 
i kraft af eller på grundlag af den under-
kendte retsakt. 

Hvis der ikke er truffet en autoritativ 
afgørelse om den konkrete bygge-
tilladelse, vil en nævnsafgørelse om 
underkendelse af lokalplanen ikke 
kunne anses for automatisk at medføre, 
at byggetilladelsen er ulovlig. Tilsyns-
myndighedens beslutning om at 
ophæve byggetilladelsen kan derfor ikke 
være konstaterende, men repræsenterer 
derimod en selvstændig konstitutiv 
retsakt om tilbagekaldelse 

Håndhævelse på miljørettens område tager udgangspunkt i, om der foreligger et 
ulovligt forhold, som kræver indgreb. Rækkevidden af det ulovlige forhold 
påvirker den juridiske karakter af det påbud eller forbud, der kan meddeles. Vi ser 
nærmere på den juridiske forudsætning for indskærpelser, påbud og forbud over 
for ulovlige forhold på miljøområdet.

Miljømyndighedernes tilsyn har til for-
mål at give myndigheden grundlag for 
at vurdere, om der foreligger et ulovligt 
forhold. Det kan være en ulovlig tilstand 

eller løbende anvendelse af en ejendom. 
Konstateringen af et ulovligt forhold 
skaber et grundlag for håndhævelse, det 
vil sige et myndighedsindgreb, som er 

berettiget og pligtmæssigt, medmindre 
forholdet er af underordnet betydning. 
Et indgreb fra en myndighed sker ved 
udstedelse af en instruks til en adressat.

KONSTATERENDE OG KONSTITUTIVE 
FORVALTNINGSAKTER
Traditionelt sondres mellem konstitutive 
og konstaterende forvaltningsakter/
afgørelser. De to begreber dækker over 

HÅNDHÆVELSE: 

KONSTATERENDE 
OG KONSTITUTIVE 
FORVALTNINGSAKTER
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NYT FRA KOMMUNALTILSYNET 
Ø-STØTTE TIL UNGE STUDERENDE 
Ankestyrelsen har 12. november 2021 
ud talt sig i endnu en sag om ø-kommuner 
– denne gang om en ø-kommunes 
mulighed for at yde økonomisk tilskud 
til unge øboere, som tager deres ungdoms-
uddannelse på øen. 

Udligningsloven giver i § 21, stk. 4, hjemmel 
til at yde støtte til unge, der efter folke skolen 
er nødsaget til at fraflytte ø-kommuner 
for at læse videre. Anke styrelsen udtalte 
i sagen, at dette ud tømmende gør op 
med ø-kommuners mulighed for at yde 
økonomisk tilskud til unge, som tager en 
ungdoms uddannelse, og at kommunal-
fuldmagts reglerne derfor ikke giver 
hjemmel til at yde sådanne tilskud. 

SELSKABSGØRELSE AF 
INDIVIDUELLE VARMEPUMPER
Ankestyrelsen har 3. november 2021 
afgivet en udtalelse i en sag om en 
kommunes mulighed for at etablere og 
drive individuelle varmepumper til for-
syning af kommunens egne bygninger i 
et kommunalt aktieselskab og samtidig 
have bestemmende indflydelse i selskabet. 

I forhold til selve aktiviteten udtalte Anke-
styrelsen, at kommunen har hjemmel i 
kommunalfuldmagtsreglerne til at etablere 
og drive individuelle varme pumper, da 
der er tale om produktion til eget brug, og 

at kommunen derfor også kan udskille 
opgaven til et kommunalt aktieselskab.

I forhold til spørgsmålet om ejerskab til 
selskabet følger det af praksis, at en 
kommune som hovedregel ikke kan 
udskille en opgave til et aktieselskab og 
samtidig have bestemmende indflydelse 
i selskabet, medmindre der er tale om 
kommunal forsyningsvirksomhed eller 
afsætning af biprodukter. 

I tilsynsudtalelsen kom Ankestyrelsen 
dog til den – lidt bemærkelsesværdige, 
men samfundsøkonomisk hensigts-
mæssige – konklusion, at den særlige 
undtagelse fra forbuddet mod 
bestemmende ind flydelse kan ud strækkes 
til at gælde for et afgrænset område af 
teknisk karakter i lighed med varme-
forsynings virksomhed, også selvom 
opgaven har karakter af produktion til 
eget brug. 

Tilsynsudtalelsen åbner dermed op for, 
at en kommune i visse tilfælde kan have 
bestemmende indflydelse i et aktie selskab, 
der udfører opgaver til kommunens eget 
brug.

MOMS PÅ KOMMUNALE RENOVATIONSYDELSER 
Det følger af momslovens § 3, stk. 2, nr. 
2, at offentlige forsyningsvirksomheder 
anses for at være afgiftspligtige personer. 
Det samme gælder andre statslige, 
regionale og kommunale institutioner 
efter momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, hvis de 
leverer varer og ydelser i konkurrence 
med erhvervsvirksomheder. 

Efter Skattestyrelsens hidtidige praksis 
betragtes kommuner ved levering af 
renovationsydelser til private borgere 
og grundejerforeninger som afgifts-
pligtige personer efter momsloven. 
Kommuner opkræver derfor moms ved 
levering af renovationsydelser til private 
borgere og grundejerforeninger.

Den 21. oktober 2020 traf Landsskatte-
retten imidlertid afgørelse om, at 

kommuner ikke kan anses for at være 
afgiftspligtige personer i forbindelse med 
levering af renovationsydelser til private 
grundejere og grundejer foreninger, fordi 
kommuner ikke leverer varer og ydelser 
i konkurrence med erhvervs drivende, jf. 
momslovens § 3, stk. 2, nr. 3. 

Landsskatteretten fastslog desuden, at 
kommuner ikke kan anses for om fattet 
af begrebet “forsynings virksomhed” i 
henhold til momslovens § 3, stk. 2, nr. 2, 
af den grund, at renovationsydelser ikke 
er omfattet af bilag I til moms system -
direktivet. Landsskatterettens afgørelser 
betyder, at kommuner ikke må opkræve 
og afregne moms ved levering af 
renovationsydelser til private grundejere 
og grundejerforeninger i medfør af 
moms lovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3.

I konsekvens af Landsskatterettens 
afgørelser sendte Skattestyrelsen 11. 
november 2021 et udkast til styresignal 
i høring i forhold til kommunale 
renovationsydelser. Udkastet til styre-
signal fastslår i overensstemmelse med 
Landsskatterettens afgørelser, at 
kommuner ikke skal anses for at være 
afgiftspligtige personer, når kommuner 
leverer renovationsydelser til private 
borgere eller grundejerforeninger.

Høringsfristen udløb 9. december 2021. 
Et endeligt styresignal foreligger ikke i 
skrivende stund.
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FORVALTNINGSRETTENS A-Z

FORENINGEN FOR
KOMMUNAL- OG 
FORVALTNINGSRET

I DANMARK

Seminar om forvaltningsretlige nyheder og tendenser 
• v/Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, advokat Anders Valentiner-Branth, 

juridisk konsulent Jens Møller og advokat Lau Franzmann Berthelsen fra Civitas 
Advokater samt retschef Stine Maria Tolstrup Christensen og chefkonsulent 
Christian Ougaard fra Ankestyrelsen

21. april 2022, kl. 16.30-20.30, København (ifm. generalforsamling)

25. april 2022, kl. 16.30-20.30, Aarhus 

Børn som rettighedssubjekter i dansk og international ret
• v/lektor, ph.d., Caroline Adolphsen, Aarhus Universitet, og lektor, ph.d., Anne 

Mørk Pedersen, Aalborg Universitet

2. juni 2022, kl. 17.30-19.30, Aarhus 

15. juni 2022, kl. 17-19, København

Kommunalretlige nyheder og tendenser 
• v/afdelingschef Hans B. Thomsen, chefkonsulent Hanna Kirstine Ege og 

chefkonsulent Lise Brandi-Hansen fra Indenrigs- og Boligministeriet, 
sekretariatschef Christian Vigh og chefjurist Christina Ekmann fra Københavns 
Kommune og specialkonsulent Linnea Amalie Withøft Nielsen fra Ankestyrelsen

8. september 2022, kl. 16.30-20.00, København

15. september 2022, kl. 16.30-20.00, Aarhus

Politikeres og myndigheders brug af sociale medier
• v/direktør for fagområdet Jura, Jens Teilberg Søndergaard, Skattestyrelsen, og 

advokatfuldmægtig Emilie Loiborg, Horten

10. november 2022, kl. 17-19, København

17. november 2022, kl. 17-19, Aarhus

Tilmelding
Tilmeld dig her: kommunalret.dk/medlemsarrangementer

Medlemsmøder 2022


