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Når du åbner denne publikation, er
Danmark forhåbentlig også genåbnet
efter mange måneder med nedlukning
og restriktioner på grund af covid-19. En
periode i Danmarkshistorien, som
medfører, at vi må forvente at få andre
former for indretning af arbejdspladser
og sagsbehandling og anvendelse af
virtuelle møder.
Ret & Indsigt er udkommet upåvirket af
covid-19, fordi sagerne, hverdagen og
livet heldigvis går videre for de fleste.
Og i Horten havde vi allerede inden
covid-19 - som det første advokatfirma i
Danmark - indrettet et studie til optagelse
af webinarer, kurser mv. Især om covid-19
og om alle de retsområder, som Horten
rådgiver om, og som vores klienter,
samarbejdspartnere og mange andre
interesserede har haft glæde af ved
hjemmearbejdspladserne.
Der er derfor ikke tvivl om, at vi fortsat
vil bruge vores studie. Så tak for de
mange gode tilbagemeldinger og
kommentarer, vi har modtaget. Vi ser
frem til et gensyn gennem ‘kameraets
øje’.
Men ellers bærer emnerne i dette
nummer af Ret & Indsigt ikke præg af, at
der har været nedlukning i Danmark.
Tværtimod.
Artiklen om ‘Langsommelig
sagsbehandling’ beskriver således en
årelang og kompleks problemstilling om
den ofte langvarige sagsbehandling, som
lovgivningen forudsætter på det sociale
område. De miljørelaterede udfordringer,
der kan opstå ved virksomhedskonkurs,
er også et emne, der har fået fornyet
fokus. Og på trods af nedlukning og

hjemsendelse af offentligt ansatte
medarbejdere er der et tiltagende behov
for whistleblowerordninger i det
offentlige og i de offentligt ejede
virksomheder.
Andre artikler beskriver regler og
initiativer, som udspringer af brede og
indgribende politiske aftaler på miljø-,
klima- og energiområdet. Disse aftaler
blev indgået i de hektiske maj og juni
måneder 2020, hvor Danmark og mange
andre lige var blevet ramt af covid-19.
Og uanfægtet heraf går hverdagen som
altid videre med konsekvensanalyser på
udbudsområdet, sager om deklarationer
om tillægskøbesum på kommunale
ejendomme og de nye regler i
boligreguleringslovens § 5, stk. 3. Så
disse emner kan I også finde artikler om.
Uanset skriftlig vidensdeling og virtuelle
møder glimrer de fysiske møder ved
deres fravær. Dem ser vi frem til i Horten,
så vi kan gå lige til sagens kerne uden
først at indstille lyd og billede.
I Horten har vi derfor indgået et
samarbejde med VEJ-EU for også med
veje som omdrejningspunkt at deltage
aktivt i udarbejdelsen og
gennemførelsen af fremtidige (fysiske!)
kurser om alle de problemstillinger, der
også opstår i og omkring veje, både
offentligretlige og privatretlige. I kan
derfor glæde jer til at læse et interview
med den nye direktør i VEJ-EU, Eva
Kartholm.
I Horten ønsker vi, at du er sund og rask
og vil få nogle gode og udbytterige
timer i selskab med Ret & Indsigt. Måske
vil du også give publikationen videre til
en kollega.
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Anskaffelse af ITS-platform

ITS-systemer kan sikre en mere effektiv, sikker og bæredygtig trafik. Vi giver
overblik over, hvad kommunerne skal være særligt opmærksomme på inden
udbud af en ITS-platform.

Langsommelig sagsbehandling på det sociale område

Kommuner bliver oftere og oftere sagsøgt på grund af langsommelig
sagsbehandling. Vi gennemgår bevisbyrden, forældelseskrav og
erstatningsansvaret.

Ny lov om whistleblowerordninger

OM HORTEN

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

Ny lov forpligter kommuner og offentlige myndigheder med 50+ ansatte
og private virksomheder med 249+ ansatte til at etablere en intern
whistleblowerordning senest 17. december 2021.

10 Kan kommuner etablere og drive ladestandere?

Nyt regeringsudspil lægger op til, at det skal være lige så nemt at køre i elbil
som i en benzindrevet bil. Det skaber flere spørgsmål hos kommunerne til selve
gennemførslen.

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

11 I valgkampens tid: It-udstyr til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Vi ser nærmere på en udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet, der belyser
kommunalbestyrelsesmedlemmernes brug af it-udstyr stillet til rådighed af
kommunen.

12 Byggetilladelser og ‘indirekte afgørelser’ efter planloven

Vi gennemgår termen ‘indirekte afgørelser’ og ser på, hvordan den spiller
sammen med byggelovgivningen og planlovgivningen.

14 Covid-19-nedlukning har sat turbo på innovationen i VEJ-EU

Interview med Eva Kartholm, som overtog rollen som sekretariatschef hos VEJEU i maj 2020.

16 Huslejenævnssager om den nye bestemmelse i boligregulerings
lovens § 5, stk. 3

Der findes p.t. ikke en nærmere praksis, der belyser kravene til huslejenævnenes
vurdering i tvister. Der er dog flere sager under behandling, som kan medvirke til
en principiel afgørelse.

17 Hvem bestemmer over kommunale selvstyrehavne?

Kommunale selvstyrehavne skal drives i overensstemmelse med havnens
interesser. Vi klarlægger, hvem der definerer, hvad der udgør ‘havnens interesser’.

18 Miljøforhold på konkursramte ejendomme

Vi kommer ind på nogle af de juridiske problemstillinger, der kan opstå, når
konkursramte virksomheder efterlader affald og jordforurening.

20 Grøn omstilling: Det gode samspil mellem kommune og
varmeselskab

Kommunen og varmeselskabet bør gennemtænke deres samarbejde grundigt
i forhold til de ændringer, der skal til for at skabe den grønne omstilling på
varmeforsyningsområdet.
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22 Har I foretaget en konsekvensanalyse af jeres it-system?

Med en forvaltningsretlig konsekvensanalyse kan myndigheden være på forkant
med de udfordringer, en digitaliseret sagsbehandling kan skabe.
VA

N E M Æ R KE

Fem gode råd til en god klimatilpasningsaftale, som er et af de første vigtige
skridt for et vellykket klimatilpasningsprojekt.
Tryksag
5041 0004

T

24 Den gode klimatilpasningsaftale

S

Velkommen til et nyt nummer af Ret &
Indsigt i 2021.

Kommuners ansvar og betaling af godtgørelse i børnesager

Ny dom fastslår, at EMRK art. 3 ikke kun dækker over vanrøgt i form af vold eller
seksuelle krænkelser, men også særligt uhygiejniske forhold.
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umenneskelig eller nedværdigende
behandling omfattet art. 3, er det et
gennemgående træk for sagerne, at
børnene blev udsat for enten vold,
seksuelt misbrug eller levede under
stærkt kummerlige og uhygiejniske
forhold.
NY DOM FRA ØSTRE LANDSRET
Østre Landsret har i februar 2021 afsagt
dom i en sag om netop muligheden for
at få godtgørelse i børnesager. Der var
nedlagt påstand om godtgørelse på
300.000 kr. som følge af kommunens
manglende overholdelse af sin
forpligtelse efter EMRK art. 3.
Ifølge landsrettens dom havde kvinden
fra 2005 til 2009 levet under forhold,
der udgjorde en umenneskelig og
nedværdigende behandling.
Under henvisning til bl.a. antallet af
underretninger og bekymringsskrivelser
vurderede landsretten, at det måtte
eller burde have stået kommunen klart,
at kvinden i den beskrevne periode
havde levet under sådanne omstændig
heder, at det udgjorde umenneskelig og
nedværdigende behandling. Sags
behandlingen manglede ifølge lands
retten fokus og opfølgning, ligesom
iværksatte tiltag havde været
utilstrækkelige. Samlet set var der
derfor tale om en krænkelse af EMRK
art. 3.

KOMMUNERS ANSVAR OG
BETALING AF GODTGØRELSE
I BØRNESAGER
Der er i de seneste år afsagt domme i en række sager, hvor kommuner er blevet
dømt til at betale godtgørelse, fordi kommunerne havde forsømt at handle i fx
anbringelsessager og dermed sikre, at børn ikke blev udsat for overgreb, der har
karakter af umenneskelig eller nedværdigende behandling. Nu er der kommet en
ny dom.

BEHANDLING AF UMENNESKELIG
ELLER NEDVÆRDIGENDE KARAKTER
Efter EMRK art. 3 må ingen “underkastes
tortur og ej heller umenneskelig eller
nedværdigende behandling eller straf”.

Østre Landsret har for nylig afsagt en
interessant dom på området, som vi
omtaler nærmere nedenfor.

En handling anses for at have været af
“umenneskelig” karakter, hvis den har
været overlagt, har varet i flere timer og
har medført enten legemlig eller stærk
psykisk og mental lidelse for offeret.

Landsrettens dom er bemærkelses
værdig, da der statueres en krænkelse
af EMRK art. 3, selvom der ikke var tale
om vold eller seksuelle krænkelser i
sagen, men derimod primært om særligt
uhygiejniske forhold, stofmisbrug mv.
Byretten havde frifundet kommunen og
havde bl.a. henvist til, at kommunen på
daværende tidspunkt ikke havde en
rimelig begrundet mistanke om, at
kvinden levede under umenneskelige
eller nedværdigende forhold.

FORÆLDELSESFRIST OPHÆVET
I februar 2018 ophævede Folketinget
forældelsesfristen i overgrebssager.
Med lovforslaget blev forældelsesfristen
for gerningsmandens strafansvar i
sager om seksuelt misbrug af børn
ophævet. Herudover blev forældelses
fristerne ophævet for krav på erstatning
og godtgørelse, som udspringer af en
forvaltningsmyndigheds tilsidesættelse
af lovbestemte forpligtelser over for
børn, der har været udsat for overgreb.
Det følger derfor nu af forældelses
lovens § 3, stk. 5, at fordringer på
erstatning eller godtgørelse, der
udspringer af, at en forvaltnings
myndighed har tilsidesat lovbestemte
forpligtelser over for en person under
18 år i forbindelse med overgreb begået
over for denne, ikke forældes. Ved
overgreb sigtes der til strafbare
handlinger, fx forbrydelser mod den
personlige frihed, incest eller vanrøgt.
Det er ikke et krav, at der foreligger en
straffedom for overgrebene.
GODTGØRELSESBELØB FASTSÆTTES
EFTER EMD’S PRAKSIS
De nationale domstole skal ved
udmålingen af godtgørelse for krænkelser
af konventionen fastsætte godtgørelsen
i overensstemmelse med EMDs praksis.
Det indebærer, at godtgørelsen skal
fastsættes skønsmæssigt i forhold til den
enkelte sag, og at der ved udmålingen
bl.a. skal tages højde for krænkelsens
varighed, intensitet og skadevolderens
skyld.

FAKTA OM LANDSRETSSAGEN
• Kvinden, der anlagde sagen i
2018 mod Bornholms
Regionskommune, boede i den
relevante periode (2005-2009)
på Bornholm med sin mor og tre
søskende.
• Kvinden var 12 år gammel, da
familien flyttede til Bornholm i
2005, og havde tidligere været
anbragt uden for hjemmet.
• Kvinden blev på ny anbragt uden
for hjemmet i 2009.
• Familiens bolig havde i perioder
været uden opvarmning og
møblering, og der var tale om
særdeles uhygiejniske forhold,
ligesom familien i perioder havde
manglet mad.
• Kvinden havde i 13-årsalderen
udviklet et misbrug af hash og
alkohol.
• Der havde været et betydeligt
antal underretninger og
bekymringsskrivelser i sagen
samt egne kommunale
observationer i sagen.
• Familien blev genhuset i flere
omgange, ligesom der var
uanmeldte besøg fra en
familiebehandler.

EMD har i sin praksis lagt sig fast på, at
udmålingen af erstatning og godtgørelse
skal tage udgangspunkt i den svie og
smerte, som krænkelsen har medført.
Udgangspunktet ved EMD – og ved de
danske domstole – har hidtil været
godtgørelser på ca. 300.000 kr. 

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk

REBILD-SAGEN OG ESBJERG-SAGEN
Fælles for de sager, der har været ført
ved de danske domstole om kommuners
ansvar over for børn, har været, at der
typisk er tale om personer, som i deres
barndom har været udsat for overgreb
af både seksuel og voldelig – samt i nogle
tilfælde meget ydmygende – karakter.
De danske domstole har haft en del
praksis fra Den Europæiske Menneske
rettighedsdomstol (EMD) at tage
udgangspunkt i ved bedømmelse af
sagerne. EMD har afsagt flere domme
om staternes forpligtelse til at sikre
effektiv beskyttelse af børn i henhold til
Den Europæiske Menneskerettigheds
konventions (EMRK) art. 3.

HISTORIK – BØRNESAGER
Som følge af en række alvorlige børne
sager i perioden fra 2007 til 2011 blev der
i 2012 afsat satspuljemidler til at støtte
børn i forbindelse med erstatnings
sager ved kommunalt svigt. Projektet,
der blev faciliteret af Børns Vilkår, løb
fra 2013-2016.
Som følge af projektet er der nu afsagt
dom i en række sager på området.

En “nedværdigende” behandling
karakteriseres på den anden side som en
foranstaltning, der har påført offeret en
følelse af frygt, angst og underlegenhed,
der er i stand til at ydmyge og fornedre
vedkommende samt nedbryde dets
fysiske eller psykiske modstand.
I de sager om vanrøgt af børn, der har
været forelagt for EMD, og hvor EMD
har statueret, at børnene blev udsat for

Rebild-sagen: I 2012 blev en far dømt skyldig i overgreb på otte børn, hvoraf
to var hans egne. Der blev i 2018 indgået et forlig mellem Rebild Kommune,
hvorefter kommunen accepterede at betale 450.000 kr. i godtgørelse til hvert
af de involverede børn som følge af kommunens håndtering af sagen.
Esbjerg-sagen: En mand blev i 2011 dømt for overgreb på 10 børn, herunder
sin egen datter. Højesteret afsagde i 2018 dom i sagen om
godtgørelsesspørgsmålet og fandt – efter en samlet vurdering af de
underretninger og andre oplysninger, som kommunen havde modtaget – at
der ikke var sket en krænkelse af EMRK art. 3, i forhold til de to børn, der
havde anlagt sag om betaling af en godtgørelse. De to var ikke børn af den
dømte. Højesteret henviste bl.a. til, at det var et krav for at kunne statuere et
ansvar efter art. 3, at den relevante myndighed vidste eller burde have indset,
at der var risiko for, at andre børn (end gerningsmandens egne) ville blive
udsat for overgreb eller misbrug.

Lisbet Vedel Thomsen
Senioradvokat
lvt@horten.dk

Bo Juul Jensen
Advokat
bjj@horten.dk
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LANGSOMMELIG
SAGSBEHANDLING PÅ DET
SOCIALE OMRÅDE

ANSKAFFELSE AF
ITS-PLATFORM
Intelligente trafiksystemer (ITS) er med til at sikre en mere effektiv, sikker og
bæredygtig trafik i mange kommuner. Vi sætter fokus på de forhold, som du skal
være særligt opmærksom på inden udbud af en ITS-platform.
Intelligente systemer som trafikstyrede
signalanlæg, busprioritering og
parkeringshenvisning er en del af den
daglige trafikstyring i landets store
byer. Udgangspunktet er, at der er tale
om adskilte systemer, som kræver
individuel overvågning og styring. Med
en central ITS-platform, også kaldet en
traffic management platform, samles
kommunens overvågning og styring ét
sted.
FORDELENE ER MANGE
En central ITS-platform sikrer optimeret
udnyttelse af det eksisterende vejnet,
hvilket kan spare kommunen for anlæg
af nye veje. Samtidig kan platformen
understøtte mindskning af CO2-udslippet
fra ventende og accelererende biler ved
at sikre trafikkens fremkommelighed
gennem vejnettet. Opgradering til en
central ITS-platform er derfor også en
bæredygtig og klimavenlig løsning.
UNDGÅ PROBLEMER MED
UDBUDSLOVEN
ITS kan styres fra en central platform med
anvendelse af fælles kommunikation i
styremaskinerne via såkaldte åbne
protokoller. Udbudslovens § 42 inde

holder dog et forbud mod at beskrive
den udbudte genstand med henvisning
til et bestemt fabrikat, en bestemt
oprindelse, en bestemt fremstillings
proces eller et bestemt varemærke. Det
er således vigtigt, at kravene til plat
formens kommunikationsform ikke sker
med henvisning til et bestemt fabrikat
eller varemærke. I særlige tilfælde kan
henvisningen til et fabrikat accepteres,
hvis henvisningen efterfølges af
formuleringen “eller tilsvarende”.
TILGÆNGELIGHED, SVARTIDER OG BOD
Trafikstyring er typisk forankret i
kommunens teknik- og miljøafdeling.
En ITS-platform er dog en it-leverance.
Derfor er det vigtigt at sikre de
nødvendige it-kontraktretlige værktøjer
og vilkår i udbudsmaterialet. Fejlfri og
hurtig trafikstyring er essentiel for at
undgå trafikale udfordringer, hvorfor
især krav til tilgængelighed og svartider
bør være en central del af kontrakten.
Derudover bør disse krav være bods
belagt og testet forud for idriftsættelsen.
TYDELIG AFGRÆNSNING AF ANSVARET
Uklarheder i udbudsmaterialet fortolkes
til ugunst for ordregiver. I alle kontrakter

er det derfor vigtigt at få tydeliggjort
grænsen mellem leverandørens og
kundens ansvar. Dette gælder især for
komplicerede ydelser som en ITSplatform. Udbudsmaterialet bør derfor
tydeligt angive, hvem der fx bærer
ansvaret for kommunikationen og
kommunikationsomkostningerne mellem
platformen og kundens eksterne styre
maskiner, samt hvem der er ansvarlig
for opkoblingen til disse. I tilfælde af
uklarhed vil ansvaret falde tilbage på
ordregiveren 

Andreas Christensen
Partner, advokat
ac@horten.dk

Anne Katrine Elkjær-Holm
Advokat
ake@horten.dk

Der er en stigende tendens til, at kommuner bliver sagsøgt på grund af kommunens
sagsbehandling inden for det sociale område. Ofte mener borgeren, at
kommunens sagsbehandling har været for langsommelig.
Sager på det sociale område er
komplekse. For at kommunen kan
vurdere, hvilken ydelse en borger har
ret til, er det nødvendigt at få afdækket
borgerens ressourcer mv. Dette kan fx
ske ved, at borgeren deltager i et job
afklaringsforløb eller i et ressourceforløb.
Et sådant forløb varer typisk flere år. I
dag anlægger borgere oftere sag mod
kommunen netop med henvisning til, at
kommunen har handlet ansvars
pådragende ved ikke at tilkende fx førtids
pension eller fleksjob fra et tidligere
tidspunkt – altså at kommunens sags
behandling har været for langsommelig.
HVEM HAR BEVISBYRDEN?
Det er borgeren, der har bevisbyrden
for, at kommunen har handlet ansvars
pådragende. Det er derfor også borgeren,
der skal dokumentere (bevise), at der
fx skulle have været tilkendt førtids
pension på et tidligere tidspunkt.
Ifølge retspraksis skal der være et sikkert
grundlag, før domstolene vil tilsidesætte
en kommunes vurdering. Det skyldes
en anerkendelse af den særlige sag
kundskab og erfaring, som kommunerne
har i relation til den løbende vurdering
af sager om fx førtidspension, ressource
forløb eller fleksjob. Kommunerne over
lades med andre ord et vist skøn i denne
type af sager.
ER KRAVET FORÆLDET?
Et erstatningskrav kan som nævnt basere
sig på manglende førtidspensions
udbetalinger, som borgeren mener sig
berettiget til som følge af kommunens
langsommelige sagsbehandling.

Krav på sociale ydelser er undergivet
den almindelige 3-årige forældelsesfrist
i forældelseslovens § 3, stk. 1. Det gælder,
uanset om kravet gøres gældende som
et erstatningskrav. Rejser en borger et
erstatningskrav mod en kommune, skal
kommunen derfor være opmærksom
på, at kravet eller dele af det kan være
forældet.
IFALDER KOMMUNEN ET
ERSTATNINGSANSVAR?
Det er vigtigt at holde sig for øje, at
selv hvis en borger kunne have været
tilkendt fx førtidspension fra et tidligere
tidspunkt, indebærer dette ikke i sig selv,
at kommunen er erstatningsansvarlig.
Et erstatningsansvar forudsætter, at
kommunen har begået egentlige ansvars
pådragende fejl.
Derudover forudsætter et ansvar for
kommunen, at de almindelige
erstatningsbetingelser er opfyldt –
herunder at borgeren har lidt et
erstatningsberettiget tab.
HVAD SKAL KOMMUNEN VÆRE
OPMÆRKSOM PÅ?
Der er ikke fastsat generelle regler for
en kommunes sagsbehandlingstid i
lovgivningen. Det følger imidlertid af
god forvaltningsskik, at en sag skal
behandles inden for rimelig tid. I fx lov
om social pension er der dog fastsat en
frist om, at kommunen skal træffe
afgørelse om førtidspension senest tre
måneder efter påbegyndelsestids
punktet, det vil sige, da kommunen
besluttede at lade sagen overgå til
behandling efter førtidspensions
reglerne.

Som sagsbehandler er det også vigtigt at
være opmærksom på bestemmelserne i
lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område (retssikkerheds
loven). Loven fastsætter blandt andet
det såkaldte hurtighedsprincip, jf.
lovens § 3. Princippet indebærer, at
kommunen skal behandle spørgsmål
om hjælp så hurtigt som muligt.
Det er desuden vigtigt at iagttage
notat- og journaliseringspligten efter
offentlighedsloven. Bliver kommunen
sagsøgt i en sag om langsommelig
sagsbehandling, er det afgørende, at
kommunen kan dokumentere, hvad der
er sket i sagen gennem årene 

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk

Bo Juul Jensen
Advokat
bjj@horten.dk

Signe Berg
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• Kommunen kan overlade ind
beretningerne til en privat aktør, fx et
advokatfirma. Også her forbliver
ansvaret hos den delegerende
kommunalbestyrelse.
• Kommunen kan overlade
indberetningerne til en anden
kommune. Ansvaret for ordningen
forbliver hos den delegerende
kommune.
• To eller flere kommuner kan etablere
en whistleblowerordning i et kommunalt
fællesskab godkendt efter § 60 i
kommunestyrelsesloven. De deltagende
kommunalbestyrelser overdrager i
denne model ansvaret for opgaven til
§ 60-fællesskabet.
Modtageren af indberetningen skal i
alle tilfælde være upartisk.
En whistleblowerordning etableres typisk
ved brug af en whistleblowerportal,
som whistlebloweren kan indgive
skriftlige indberetninger gennem, og/
eller en telefonisk hotline, som whistle
bloweren kan indgive mundtlige
indberetninger gennem.

NY LOV OM

WHISTLEBLOWERORDNINGER
Den 14. april 2021 blev forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere fremsat i
Folketinget. Det foreslås blandt andet, at offentlige myndigheder skal have
implementeret whistleblowerordninger senest 17. december 2021. Vi ser nærmere
på, hvad det betyder for kommunerne.
Lovforslaget indebærer bl.a., at alle
kommuner og offentlige myndigheder
med 50+ ansatte og private
virksomheder med 249+ ansatte er
forpligtigede til at implementere en
intern whistleblowerordning senest 17.
december 2021. I dag har hver fjerde
kommune en whistleblowerordning,
men med den nye lov bliver det
fremover obligatorisk for alle
kommunerne.
Hovedformålet med lovforslaget er at yde
bedre beskyttelse til whistleblowere, der
hjælper med at afdække ulovligheder.
Kommunen (og andre) må ikke udøve
repressalier over for en whistleblower
eller personer, der formidler budskabet
på dennes vegne. Udøvelse af repressalier
udløser krav om godtgørelse. Ved
vurderingen af, om der er udøvet
repressalier, gælder omvendt bevisbyrde.

Kommunen har med få undtagelser
tavshedspligt om indberetningen og
whistleblowerens identitet.
Muligheden i en whistleblowerordning
er, at kommunen – både forvaltningen
og det politiske niveau – får en kilde til
oplysninger om, hvor der måtte være

udfordringer i kommunen. Derfor bør en
whistleblowerordning også understøttes
af relevant ledelsesmæssig opfølgning.
ORGANISERING AF
WHISTLEBLOWERORDNING
Politikerne i en kommune skal først og
fremmest tage stilling til, hvordan den
praktiske udførelse af ordningen skal
forankres. Der er flere muligheder:
• Kommunen kan drive sin whistleblower
ordning i eget regi, fx i HR-funktionen
eller ved en borgerrådgiver.

HUSK GDPR
Kommunen skal fx:
1. udarbejde retningslinjer for håndtering af indberetninger
2. udarbejde fortegnelser over behandlingen
3. opfylde oplysningspligten over for whistleblowere og berørte personer
4. udarbejde en risikoanalyse for behandlingen
5. screene leverandører, for at de kan opfylde databehandleraftalen
6. indgå databehandleraftale med en leverandør af whistleblowerportal og
eventuelt den upartiske undersøger
7. auditere databehandlere.

ER EN MINIMUMSORDNING
HENSIGTSMÆSSIG?
Kommunen skal tage stilling til, om
whistleblowerordningen alene skal
omfatte det, der er påkrævet efter
loven, eller om man ønsker en bredere
model. En ny eller eksisterende whistle
blowerordning skal overholde lovens
minimumsbestemmelser senest 17.
december 2021.
Kommunen skal fx vælge, hvem der
skal kunne indberette til ordningen. Skal
den – som i minimumsmodellen – kun
omfatte kommunens ansatte, eller skal
andre, fx tidligere ansatte og leverandører,
også kunne indberette via ordningen?
Kommunen skal også tage stilling til, om
der skal kunne indberettes anonymt.
Vores erfaring er, at næsten ingen
whistleblowere lægger navn til en ind
beretning; i hvert fald ikke i første
omgang. Det vil derfor øge chancen for,
at ordningen bliver brugt, hvis der stilles
en anonym kanal til rådighed.
Endelig skal kommunen tage stilling til,
hvad der skal kunne indberettes.
Whistleblowerordningen skal i henhold
til lovforslaget mindst kunne benyttes
til at indberette overtrædelser eller
mistanke om overtrædelser af en række
retsområder, herunder databeskyttelse,
folkesundhed og offentlige udbud.
Herudover skal der kunne ske
indberetning af “grov overtrædelse af
anden lovgivning”.
Kommuner skal særligt være
opmærksomme på, at grove eller gen

tagne overtrædelser af forvaltningsretlige
principper, herunder undersøgelses
princippet, krav om saglighed, magt
fordrejningsgrundsætningen og
proportionalitet skal kunne indberettes.
Det samme vil gælde bevidst vildledning
af borgere og samarbejdspartnere.
Indberetninger om whistleblowerens
eget ansættelsesforhold vil ikke kunne
indberettes, medmindre det fx vedrører
en alvorlig lovovertrædelse, fx seksuel
chikane eller grov chikane.
GRUNDLÆGGENDE
SAGSBEHANDLINGSKRAV VIGER
En række af de grundlæggende sags
behandlingskrav gælder ikke i forbindelse
med whistleblowerordninger. Regler om
partsaktindsigt, partshøring og
begrundelse i forvaltningslovens kapitel
4-6, offentlighedsloven og lov om
aktindsigt i miljøoplysninger gælder
således ikke i forhold til oplysninger om
whistleblowerens identitet og andre
oplysninger, som whistleblowerens
identitet kan udledes ud fra. Data
beskyttelsesforordningens artikel 15 om
indsigt i personoplysninger gælder heller
ikke.
Kommunen skal derfor udarbejde en
forretningsgang til den upartiske
undersøger. Det gælder også sletning
og journalisering af oplysninger og
dokumenter. Kommunen skal fortsat
være opmærksom på kravene i arkiv
lovgivningen, når whistleblowerordningen
etableres og drives.
NÅR EN INDBERETNING KOMMER IND
Når der kommer en indberetning,
screener den upartiske undersøger
indberetningen for at identificere, om
den falder under kommunens konkrete
whistleblowerordning. I så fald bliver
den videregivet til et udpeget ledelses
organ, som – ofte med hjælp fra eksterne
rådgivere – vurderer, hvordan ind
beretningen skal behandles, fx om
forholdet skal undersøges nærmere, og
om politiet skal involveres. En under
søgelse forløber i tæt samarbejde med
kommunens jurister, eventuelt sammen
med en HR-chef eller kommunal
direktøren. Undersøgelsen afsluttes
med en indstilling til det relevante
ledelsesorgan, fx kommunaldirektøren
eller økonomiudvalget, eventuelt
kommunalbestyrelsen, afhængig af
forholdets karakter og de personer, der
er berørt. Der er en frist på syv dage fra
modtagelsen af indberetningen til at
bekræfte modtagelsen over for
whistlebloweren og en frist på tre
måneder til at give feedback på de
tiltag, som kommunen har foretaget for
at imødekomme indberetningen.

DE POLITISKE BELSUTNINGER
De overordnede beslutninger om
afgrænsningen og forankringen af
whistleblowerordningen vil typisk blive
forelagt kommunalbestyrelsen. Det vil
være hensigtsmæssigt at få truffet en
politisk beslutning tidligt, så den, der
bliver ansvarlig for ordningen, kan
påbegynde forberedelserne med
retningslinjer, indkøb af it-løsning mv.
Der må også tages stilling til, hvordan
ledelsen vil benytte indberetningerne til
at fremme kvaliteten i forvaltningen og
undgå fejl 

FAQ
• Skal en kommune oprette en
whistleblowerordning? Ja, det
skal alle kommuner.
• Skal politikerne ind over? Ja, der
er behov for politisk
stillingtagen til ordningens
omfang og forankring.
• Hvornår skal ordningen være
klar? Senest 17. december 2021.
• Kan alt indberettes til
ordningen? Nej, der er en
bagatelgrænse og et katalog over
emner, der kan rapporteres om.
• Kan kommuner deles om en
whistleblowerordning? Ja, enten
via delegation til en anden
kommune eller et
§ 60-fællesskab.

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk

Birgitte Toxværd
Partner, advokat
bit@horten.dk

Søren Hornbæk Svendsen
Partner, advokat
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KAN KOMMUNER ETABLERE
OG DRIVE LADESTANDERE?
“Det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en fossil bil”. Sådan lyder
det i regeringens udspil til en ny infrastrukturplan “Danmark fremad”. Mange
kommuner har et ønske om at bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Men
hvad er der hjemmel til, at kommunerne kan gøre?
Hvis en kommune skal medvirke til at
etablere og drive ladestandere, kræver
det hjemmel – enten i den skrevne
lovgivning eller i de uskrevne kommunal
fuldmagtsregler. Der er for nuværende
ikke hjemmel hertil i den skrevne lov
givning. Det følger endvidere af en
udtalelse af 21. august 2020 fra Socialog Indenrigsministeriet (nu: Indenrigsog Boligministeriet), at der ikke er
hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne
til, at kommuner kan etablere og drive
ladestandere til privates brug.
NYESTE PRAKSIS
Denne praksis er senest blevet fastslået
og udbygget ved Ankestyrelsens tilsyns
udtalelse af 27. januar 2021. Ankestyrelsen
fastslår i udtalelsen, at der er tale om
erhvervsvirksomhed, når en kommune
etablerer og driver ladestandere til
brug for private, hvilket den skrevne
lovgivning ikke indeholder hjemmel til.
Ankestyrelsen når også frem til, at
heller ikke kommunalfuldmagtsreglerne
giver kommuner hjemmel til at opstille og
drive ladestandere eller til at etablere
infrastrukturen og udbyde driften;
heller ikke som koncessionskontrakt.
Der gælder dog en enkelt undtagelse,
da kommunen som følge af grund
sætningen om produktion til eget brug
kan etablere og drive ladestandere,
som skal benyttes til kommunens egne
biler i forbindelse med udøvelse af
kommunale opgaver. Det kan fx være
tilfældet for biler, der benyttes i
hjemmeplejen.

LOVÆNDRING PÅ VEJ
Er kommuner herefter udelukket fra i
fremtiden at medvirke til etableringen og
driften af ladestandere? Det spørgsmål
vil formentlig snarligt blive afklaret. I
februar 2021 afgav ‘Kommissionen for
grøn omstilling af personbiler’ med den
anden delrapport anbefalinger til frem
tidens ladeinfrastruktur. Kommissionen
anbefaler blandt andet, at offentlige
arealer kan stilles til rådighed for private
ladeoperatører efter udbud, og at der
skabes udtrykkelig lovhjemmel til, at
kommunerne kan foretage sådanne
udbud.
Regeringen kom 8. april 2021 med et
udspil til en ny infrastrukturplan, hvor
en samlet plan for ladeinfrastrukturen
beskrives. Det fremgår blandt andet af
regeringens udspil, at der skal ske en
afdækning af, om der i planloven skal
gives hjemmel til, at kommuner kan
stille krav om ladestandere.
Udspillet skal behandles politisk, før
den videre proces afklares. Transport
ministeriet arbejder dog i øjeblikket på,
at det deraf følgende lovforslag vil
kunne fremsættes ved næste folke
tingssamling.
Det bliver i den forbindelse afgørende
for kommunerne, om der i lovforslaget
skabes hjemmel til, at kommuner kan
etablere den grundlæggende infra
struktur frem til ladestanderne.
ETABLERING AF LADESTANDERE
Ud over de retlige rammer for

opsætning og drift af ladestandere til
elbiler er der en række øvrige forhold,
som offentlige og private aktører skal
være opmærksomme på i forbindelse
med opsætning og drift af ladestandere.
Skal opgaven sendes i udbud? Gælder
der særlige krav om etablering af lade
standere ved nybyggeri? Og hvilke
vej- og parkeringsretlige forhold skal
man som aktør være opmærksom på?
Det er således en opgave, hvor mange
fagligheder bør inddrages tidligt, når en
kommune vil sikre ladestandere til
elbiler 

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk
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mgr@horten.dk

Signe Berg

Advokat
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I VALGKAMPENS TID:

IT-UDSTYR TIL KOMMUNAL
BESTYRELSESMEDLEMMER
Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag er detaljerede og
udtømmende. Her, hvor valgkampen nærmer sig, rejser det spørgsmålet: Hvad er
rammerne for kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af it-udstyr stillet til rådighed
af kommunen? Vi ser nærmere på en udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet.
Forvaltningen må ikke bistå kommunal
bestyrelsesmedlemmer med at føre
valgkamp. Det giver sig selv – og det er
også en del af embedsmandspligterne;
kravet om partipolitisk neutralitet.

I den nye udtalelse anføres, at der –
tilsvarende – ikke er noget til hinder for,
at folkevalgte anvender it-udstyr mv. i
privat regi, hvis dette ikke medfører
merudgifter for kommunen.

Men hvad med kommunen som retlig
enhed? Er det i strid med lovgivningen,
hvis det udstyr, kommunen stiller til
rådighed for det politiske arbejde,
anvendes til at føre valgkamp? Det har
Indenrigs- og Boligministeriet udtalt sig
om i februar 2021.

VALGKAMP
Vanskeligere stiller det sig, når det
drejer sig om kommunalbestyrelses
medlemmets mulighed for at benytte
it-udstyr, som er stillet til rådighed af
kommunen, til at føre valgkamp. Udgør
det forskelsbehandling, hvis de, der
allerede er valgt, kan benytte udstyr
stillet til rådighed for dem af kommunen,
mens de, der ikke p.t. er valgt, selv skal
anskaffe sådant udstyr?

PLIGT TIL AT STILLE UDSTYR
TIL RÅDIGHED
Det følger af kommunestyrelseslovens
§ 8a, at en kommune har pligt til at
stille udstyr til rådighed, hvis
sagsmateriale formidles elektronisk.
Det er op til kommunalbestyrelsen at
beslutte, hvad dette omfatter, men det
vil normalt omfatte i hvert fald pc,
software og netforbindelse, men i
mange tilfælde også iPad og printer.
PRIVAT BRUG AF IT-UDSTYR
Ifølge tilsynspraksis om de folkevalgtes
brug af mobiltelefoner, som er stillet til
rådighed af kommunen, kan et medlem
af kommunalbestyrelsen benytte en
mobiltelefon, der er stillet til rådighed
af kommunen, i privat øjemed.
Betingelsen er, at den private brug ikke
indebærer merudgifter for kommunen.

Det har Indenrigs- og Boligministeriet
udtalt sig om 18. februar 2021.
Ministeriet finder, at det taler for, at de
folkevalgte kan anvende udstyr stillet til
rådighed af kommunen, at det ikke gør
nogen forskel for kommunen, om
udstyret anvendes privat eller til valg
kamp, og at det i praksis vil være
vanskeligt at skelne mellem formålet
med brugen af udstyret.
Imod taler ifølge ministeriet, at embeds
værket skal være neutralt, at der er et
særligt demokratisk hensyn til lige
stilling af kandidater, og at der gælder
skærpede krav til, at rådgivning er og
fremtræder som partipolitisk neutralt,
hvilket taler for, at der gælder strengere

regler for brug af it-udstyr under en
valgkamp, end der gør for privat brug.
Ministeriet finder, at brug af it-udstyr
kan være væsentligt for et medlems
valgkamp, og at dette i særlig grad
gælder i forbindelse med coronakrisen.
En, der har udstyr stillet til rådighed af
kommunen, vil være stillet “afgørende
bedre med hensyn til at føre digital
valgkamp” end en, der ikke har sådant
udstyr til sin rådighed. Samlet set finder
Indenrigs- og Boligministeriet derfor, at
brugen af it-udstyr mv. stillet til rådighed
af kommunen til valgkamp er uberettiget.
Ministeriet er opmærksomt på, at det
kan være vanskeligt i praksis at skelne
imellem privat brug og brug i valgkamp,
men at dette praktiske forhold ikke
berettiger brug som led i valgkamp 

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk

Malene Graff
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Termen ‘indirekte afgørelse’ må antages
at være indført af hensyn til Planklage
nævnets kompetence.
Til Planklagenævnet kan påklages en
række afgørelser truffet efter planloven.
Planklagenævnet kan fx tage stilling til
retlige spørgsmål i forbindelse med en
kommunes afgørelse efter planloven, jf.
lovens § 58, stk. 1, nr. 3.
Planklagenævnet har imidlertid ikke
kompetence til at tage stilling til forhold
efter byggelovgivningen, idet byggelov
givningen henhører under Byggeklage
enheden. Byggetilladelsen som sådan,
herunder dennes gyldighed, kan Plan
klagenævnet således ikke tage stilling til.

BYGGETILLADELSER
OG ‘INDIREKTE
AFGØRELSER’
EFTER PLANLOVEN

Termen ‘indirekte afgørelse’ efter plan
loven illustrerer, at en byggetilladelse
ikke udgør en formel afgørelse efter
planloven. En byggetilladelse udgør
snarere en byggeretlig afgørelse, hvori
der er indlejret en forudsætningsvis
stillingtagen til, om byggeriet er plan
mæssigt lovligt efter planloven. At
betragte en byggetilladelse som en
‘indirekte afgørelse’ efter planloven,
bringer således denne inden for Plan
klagenævnets kompetenceområde –
dog kun for så vidt angår spørgsmålet
om, hvorvidt den konkrete bygge
tilladelse er i overensstemmelse med
lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen skal – forud for meddelelse af byggetilladelse – påse, at et
ansøgt byggeri er i overensstemmelse med en eventuel lokalplan. Den forud
sætningsvise vurdering af, om et ansøgt byggeri overholder lokalplanen, udgør
efter Planklagenævnets praksis en ‘indirekte afgørelse’, som nævnet har kompetence
til at efterprøve. Vi giver her et overblik over, hvad termen ‘indirekte afgørelse’ betyder,
og hvordan byggelovgivningen og planlovgivningen spiller sammen i den forbindelse.
Visse arbejder må ikke påbegyndes uden
byggetilladelse. En byggetilladelse er
en afgørelse, der giver tilladelse til
opførelse af et ansøgt byggearbejde.
Eksempler på byggearbejder, der i
henhold til byggelovgivningen som
udgangspunkt kræver byggetilladelse, er
opførelse af ny bebyggelse, tilbygning til
bebyggelse og nedrivning af bebyggelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der er
bygningsmyndighed, og træffer afgørelse
i sager om ansøgning om byggetilladelse.

OVERENSSTEMMELSE MELLEM
BYGGERI OG LOKALPLAN – EN
‘INDIREKTE AFGØRELSE’
Det er en forudsætning for at udstede
en byggetilladelse, at det ansøgte er
tilladt efter en eventuel lokalplan. Når
kommunalbestyrelsen træffer afgørelse
om udstedelse af en byggetilladelse, har
kommunen således også forudsætnings
vist truffet afgørelse om, at bygge
arbejdet er i overensstemmelse med
lokalplanen.

ET ANSØGT BYGGEARBEJDE MÅ IKKE
STRIDE MOD ANDEN LOVGIVNING
Der må ikke udstedes byggetilladelse til
byggearbejder, der strider mod anden
lovgivning. Inden der kan meddeles
byggetilladelse, skal det derfor under
søges, om byggeriet er omfattet af
anden lovgivning, der kan være til hinder
for opførelsen af byggeriet.

I Planklagenævnets praksis benævnes
kommunalbestyrelsen forudsætnings
vise stillingtagen til, om et byggearbejde
er planmæssigt lovligt, for en ‘indirekte
afgørelse’ om, at byggeriet er i overens
stemmelse med lokalplanen.

I bygningsreglementets vejledning om
byggesagsbehandling efter BR18 findes
en ikke-udtømmende liste over den
lovgivning, som skal påses i forbindelse
med byggesager (se boks).
Én af de love, der kan være relevant at
undersøge i forbindelse med bygge
sager, er planloven. Kommunalbestyrelsen
skal derfor i forbindelse med bygge
sagen vurdere, om et ansøgt bygge
arbejde er i overensstemmelse med en
eventuel lokalplan og dermed umiddelbart
tilladt efter planloven.

Planklagenævnet tog på denne baggrund
kommunens indirekte afgørelse under
prøvelse og konkluderede, at de ansøgte
pavilloners facadebeklædning ikke var
umiddelbart tilladte efter lokalplanen.
Planklagenævnet ophævede derfor den
indirekte afgørelse i forhold til
pavillonernes facademateriale og hjem
viste denne del af sagen til fornyet
behandling i kommunen.
PLANKLAGENÆVNETS PRØVELSE AF
DEN ‘INDIREKTE AFGØRELSE’
Planklagenævnet anfører i sin praksis,
at nævnet har kompetence til at prøve
kommunalbestyrelsens ‘indirekte
afgørelse’ om, at et ansøgt byggeri er i
overensstemmelse med lokalplanen.

VIRKNINGEN AF AT ET BYGGERI
VURDERES AT VÆRE
LOKALPLANSSTRIDIGT
I det tilfælde, at Planklagenævnet
vurderer, at en byggetilladelse er meddelt
i strid med en lokalplan, er bygge
tilladelsen behæftet med en planmæssig
uoverensstemmelse. Planklagenævnet
har i så fald en række reaktions
muligheder, herunder at ophæve den
‘indirekte afgørelse’ om, at byggeriet er
umiddelbart tilladt efter lokalplanen, og
hjemvise byggesagen til fornyet
behandling ved kommunen.

LOVGIVNING RELATERET TIL
BYGGESAGER
• Lov om planlægning
• Lov om miljøgodkendelse mv.
af husdyrbrug
• Lov om naturbeskyttelse
• Lov om bygningsfredning og
bevaring af bygninger og
bymiljøer
• Lov om skove
• Lov om miljøbeskyttelse
• Lov om forurenet jord
• Lov om etablering og fælles
udnyttelse af master til radio
kommunikationsformål mv.
• Lov om arbejdsmiljø

• Lov om offentlige veje
• Lov om private fællesveje
• Lov om sanering
• Lov om byfornyelse og
udvikling af byer
• Lov om varmeforsyning
• Lov om midlertidig regulering
af boligforholdene
• Beredskabsloven
• Museumsloven
• Lov om vandforsyning
• Lov om fremme af
energibesparelser i bygninger.

Planklagenævnets prøvelse af den
‘indirekte afgørelse’ angår, som tidligere
nævnt, overensstemmelsen mellem en
konkret byggetilladelse og en konkret
lokalplan. Prøvelsen angår således ikke
lovligheden af selve byggetilladelsen,
der er uberørt af en eventuel klagesag
om, hvorvidt byggetilladelsen er plan
mæssigt lovlig. Planklagenævnet hverken
skal eller kan tage gyldigheden af selve
byggetilladelsen under prøvelse.
Som bygherre kan man derfor komme i
den prekære situation, at kommunal
bestyrelsen har meddelt en bygge
tilladelse, der byggeretligt er gyldig,
men som er behæftet med en plan
mæssig uoverensstemmelse, der gør
byggeriet ulovligt.

Planklagenævnets prøvelse af kommunal
bestyrelsens ‘indirekte afgørelse’ efter
planloven illustrerer således et komplekst
samspil mellem byggelovgivningen og
planlovgivningen 

ET EKSEMPEL FRA PRAKSIS:
PAVILLONBYGNINGER I STRID
MED LOKALPLAN
Planklagenævnet blev i en klage
sag fra marts 2021 forelagt en klage
fra en række naboer over Odense
Kommunes afgørelse om bygge
tilladelse til opførelse af et museum.
Klagerne påklagede kommunens
indirekte afgørelse om, at opførelse
af museet var i overensstemmelse
med lokalplan nr. 0-790, Det nye
H.C. Andersen Hus. Et af klage
punkterne gik på, at facade
beklædningen på to ansøgte
pavilloner var i strid med lokal
planens bestemmelser.
Planklagenævnet udtalte, at:
“Kommunen har truffet afgørelse
om byggetilladelse til opførelse af
museumsbebyggelse. Det følger af
bygningsreglementet, at
kommunalbestyrelsen, inden der
kan gives byggetilladelse, skal
undersøge, om det ansøgte
byggearbejde er i strid med bl.a.
planloven. I den konkrete sag er
der fastsat en lokalplan for området,
og Planklagenævnet forstår der
for byggetilladelsen som en
afgørelse om, at projektet er i
overensstemmelse med denne
lokalplan.
Følgende betragtes som et retligt
spørgsmål: Om det, som kommunen
har givet tilladelse til, er i overens
stemmelse med lokalplanen og
dermed umiddelbart tilladt efter
planloven.”

Poul Hvilsted
Partner, advokat
phv@horten.dk

Signe Eggert Bojesen-Koefoed
Advokatfuldmægtig
sbk@horten.dk
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gruppearbejder. Og så har vi selvfølgelig
også hele tiden håbet på, at restriktionerne
snart vil blive løftet, så vi kunne samle
vores kursusdeltagere igen.”
Det er faktisk kun certifikatkurset i
arbejdsmiljø ‘Vejen som arbejdsplads
(VSA)’, som VEJ-EU har fået tilladelse
til at fortsætte covid-19-restriktionerne,
da kurset har en særlig samfundsmæssig
betydning. Flere kommuner og Vej
direktoratet kræver nemlig, at deres med
arbejdere og leverandører/entreprenører
har bestået kurset, før de får lov til at
udføre arbejde på vejnettet. Halvdelen
af kurset foregår som e-learning og den
anden halvdel som fysisk undervisning.
Det har gjort det lettere at gennemføre,
da det har været muligt at begrænse
varigheden af fremmødet.
FOKUS PÅ NYE
UNDERVISNINGSFORMATER
Det er netop denne type blended
learning, som VEJ-EU vil fokusere mere
på fremadrettet, og de arbejder allerede
på at ændre flere af deres kurser, så
kompetenceudviklingen kan blive
optimeret. “Før corona ville vi formentlig
ikke have ændret på vores kursus
formater, så dér har vi lært noget meget
interessant. Men vi har også lært, at
hvis vi skal ændre undervisningsformatet
med succes, skal vi forberede os
ordentligt på mediet, emnet og mål
gruppen”, siger Eva Kartholm.

Eva Kartholm er sekretariatschef hos
VEJ-EU (Vejsektorens Efteruddannelse).
Eva har en baggrund som bygnings
konstruktør og har mange års erfaring med
ledelse, strategisk kommunikation og ikke
mindst kursusvirksomhed fra bl.a. Dansk
Byggeri.

COVID-19-NEDLUKNING HAR SAT
TURBO PÅ INNOVATIONEN I VEJ-EU
Som nytiltrådt sekretariatschef for kursusvirksomheden VEJ-EU i foråret 2020
måtte Eva Kartholm fra begyndelsen forholde sig til covid-19-nedlukningen. Der
var brug for at tænke i alternative undervisningsformater og måder at facilitere
faglig vidensdeling på. Det har ført til mange nye ideer om, hvad VEJ-EU i
fremtiden skal tilbyde vejsektorens aktører.
Da Danmark lukkede ned i foråret 2020
på grund af covid-19, måtte VEJ-EU
(Vejsektorens Efteruddannelse) standse
de fleste af sine undervisningsforløb, da
kurserne hovedsageligt var planlagt til
at foregå som fysiske kurser. Så da Eva
Kartholm overtog rollen som

sekretariatschef i maj 2020, var hun
godt klar over, at det ville komme til at
kræve en del krisestyring og forandringer
at kunne fortsætte arbejdet med at
udvikle og afholde kurser til videre- og
efteruddannelse af de ansatte i vej
sektoren.

“Det var vigtigt for mig, at vi ikke bare
ændrede vores undervisningsformat fra
fysisk til virtuelt. Selvom behovet for
kompetenceudvikling fortsat var der,
ville jeg ikke risikere, at ændringerne
gik ud over kvaliteten af vores kurser”,
fortæller Eva Kartholm og uddyber:
“Dels vil det kræve en masse ressourcer,
som vi ikke har til rådighed, at konvertere
kurserne til et virtuelt format, og dels
indeholder mange af dem praktiske
elementer, der kræver, at man er fysisk
til stede, fx besigtigelser eller større

Hun fremhæver en række eksempler på
nye undervisningsformater: “Vi behøver
ikke altid at sende en underviser fra
København til Aarhus for en times
undervisning, så når og hvis formatet
tillader det, kan vi sagtens lave noget af
undervisningen i virtuel form. I andre
forløb vil vi så vidt muligt kombinere
fysisk fremmøde og fjernundervisning.
Et kursus kan fx starte med et virtuelt
kickoff, så deltagerne bl.a. kan møde
underviserne og få tips til relevant
læsemateriale, inden det fysiske kursus
starter. Og selvfølgelig vil der fortsat
også være kurser, der udelukkende
foregår som fysisk undervisning, dels
fordi det passer bedst til indholdet og

VEJNETVÆRK FOR KOMMUNER
Det nye 'Vejnetværk for Kommuner'
er et samarbejde mellem
kommunerne, Vejdirektoratet og
Horten og bliver facilitereret af
VEJ-EU. Formålet med netværket
er erfaringsudvikling, sparring og
inspiration fra et netværk, som
arbejder med veje, vejlovene og
retslige og juridiske forhold på og
omkring vejene.

målgruppen, men også fordi vi som en
branchespecifik kursusvirksomhed har
et ansvar for at sikre, at deltagerne får
de relevante værktøjer til fx at kunne
bestå en eksamen.”
De omkring 130 undervisere, som er
tilknyttet VEJ-EU, spiller også en stor
rolle i at sikre den fremtidige vidensdeling
og kompetenceudvikling af branchen.
Eva Kartholm nævner, at ingen
undervisere er fastansatte, hvilket hun
opfatter som en stor styrke, da de på
den måde sikrer sig at have de
undervisere, som ved mest om et
specifikt emne. Underviserne kommer,
ligesom deres kursusdeltagere, fra en
lang række brancher, og det giver
deltagerne mulighed for at få direkte
svar fra eksperter, der brænder for emnet.
KOMPETENCEUDVIKLING OG
VIDENSDELING
Så selvom covid-19 de seneste mange
måneder har begrænset antallet af
udbudte kurser, har det ikke forhindret
VEJ-EU i at forberede sig på en gen
åbning. En opgave, som Eva Kartholm
og VEJ-EU’s sekretariat har prioriteret,
har været at gennemgå det eksisterende
kursusudbud og udvikle nye kurser, så
porteføljen matcher kundernes mange
artede og skiftende kompetencebehov.
“Undervisningsbehovene ændrer sig
hele tiden, og som kursusvirksomhed
skal vi for at forblive attraktive være på
forkant. Vi arbejder på de tre traditionelle
organisatoriske niveauer. Det operationelle,
som især henvender sig til de udførende,
som skal have klædt deres medarbejdere
på til det praktiske arbejde på vejene.
Det taktiske, hvor vi er med til at sikre,
at vores kunder kan håndtere udbuds
processer og andre juridiske elementer
i kommunerne og forstår den tekniske
vejbygning, klimahensyn mv., og så er
der det strategiske niveau, hvor et godt
eksempel er et helt nyt initiativ; et
Vejnetværk målrettet mod kommunerne,
hvor formålet er faglig sparring inden
for veje, vejlovene og retslige og
juridiske forhold på og omkring vejene”,
forklarer sekretariatschefen.
Videndeling er et område, som Eva
Kartholm med en forhåbentlig snarlig
genåbning vil fastholde og videreudvikle,
og hun understreger, at det fortsat i
kompetenceudviklingssammenhænge
vil være vigtigt at få samlet de mange
forskellige faggrupper i kommunerne, som
de har ansvar for at videreuddanne.
FOKUS PÅ DIFFERENTIERING AF
UNDERVISNING
“Vi har en stærk målgruppe, som lærer
meget af hinanden, og de får belyst
mange forskellige vinkler af det samme

emne, når de er samlet. Vi har også
meget fokus på at undervisnings
differentiere, så vi sikrer, at alle kommer
på netop dét kursus, som dækker deres
behov. Men vi bliver også selv overraskede
over, hvem der kan være interesseret i
et kursus. Fx har politiet vist interesse
for ‘Vejnetværk for kommunerne’, da de
også rådgiver om vejlovgivningen fra
tid til anden, og det er spændende og
brugbart, hvis sådan en relation kan
underbygge et solidt samarbejde
imellem kommuner og politi. Og netop
derfor skal vi huske på, at det ikke er
alt, der kan oversættes til nye formater,
især når det drejer sig om kompetence
udvikling og fastholdelse af viden – så
når der bliver åbnet op igen, får vi rigtigt
travlt, og vi glæder os meget til at komme
i gang igen”, slutter Eva Kartholm 

OM VEJ-EU
VEJ-EU er en selvstændig nonprofit forening dannet af vej
sektoren. Foreningens medlemmer
er Vejdirektoratet, Kommunernes
Landsforening, DI Dansk Byggeri,
Asfaltindustrien, Foreningen af
Rådgivende Ingeniører og Ingeniør
skolernes Lærerforening for Vejog Trafikteknik (ILVT).
Formålet er gennem uddannelses
tilbud, seminarer og andre faglige
aktiviteter at fremme den vej- og
trafikfaglige viden og udvikling i
Danmark.
VEJ-EU ledes af en bestyrelse med
en formand og otte bestyrelses
medlemmer, der er udpeget af
foreningens medlemmer.

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

Tue Trier Bing
Specialistadvokat
ttb@horten.dk
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HVEM BESTEMMER
OVER KOMMUNALE
SELVSTYREHAVNE?
HUSLEJENÆVNSSAGER OM DEN NYE BESTEMMELSE I

BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 3
Horten repræsenterer flere huslejenævn i tvister om besigtigelse efter bolig
reguleringslovens § 5, stk. 3. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nærmere praksis,
som belyser kravene til huslejenævnenes vurdering, eller hvilke forhold huslejenævnene
skal lægge til grund ved deres vurdering. Der er dog flere sager under behandling ved
domstolene, som vil bidrage til nærmere at fastlægge disse grænser, og vi forventer, at
byretten inden sommerferien vil træffe en principiel afgørelse i en af disse.
Tvisterne er opstået i forbindelse med
ændringslov af 9. juni 2020 nr. 817, hvor
§ 5, stk. 3, blev indsat i boligregulerings
loven.
Huslejenævnet skal efter denne
bestemmelse, før lejen i et lejemål efter
en gennemgribende forbedring kan
fastsættes efter reglerne i bolig
reguleringslovens § 5, stk. 2, ved
besigtigelse konstatere, at lejemålet har
en stand, som muliggør en væsentlig
forøgelse af det lejedes værdi. Lejefast
sættelse efter § 5, stk. 2, kan således
først ske, efter Huslejenævnet har fore
taget besigtigelsen.
LOVÆNDRING VIL SKABE KLARERE
RETNINGSLINJER FOR FORTOLKNING
Lovændringen er sket med et ønske om
at undgå det fortolkningsdilemma, som
tidligere bestod i, at udlejeren var (og
fortsat er) forpligtet til at fremlægge
dokumentation for lejemålets stand forud
for forbedringen, forbedringsudgiften
og at forbedringerne var gennemført
inden for en periode på to år. Der har
ikke været klare retningslinjer for for
tolkningen af dette og kravet til udlejers
dokumentation, hvorfor § 5, stk. 3, nu
er indført. Tidligere praksis om
bestemmelsen har i vid udstrækning
sigtet til selve omkostningerne ved
arbejderne snarere end den egentlige
forhøjelse af det lejedes værdi.
Det er nu en betingelse for en lejefast
sættelse efter § 5, stk. 2, at Husleje
nævnet har foretaget besigtigelse af
lejemålet, og at det ved besigtigelsen
kan konstateres, at lejemålet har en

stand, som muliggør en væsentlig
forøgelse af det lejedes værdi. Det er
ikke formålet med besigtigelsen, at der
skal stilles øgede krav til forbedringen
af lejligheden, før det kan konstateres, at
der vil foreligge en væsentlig forøgelse
af det lejedes værdi.
BEDRE GRUNDLAG FOR AT
FASTSÆTTE FORHØJET LEJE
Samtidig har det været hensigten med
bestemmelsen at sikre, at det fornødne
grundlag for en væsentlig forøgelse af
det lejedes værdi er til stede for dermed
at søge at undgå ombygninger, hvor
beløbskravet i boligreguleringslovens
§ 5, stk. 2, søges opfyldt primært ved at
udskifte tidssvarende og funktions
dygtige køkkener, badeværelser mv.
Vurderingen skal tage udgangspunkt i
det lejedes stand på besigtigelsestids
punktet, som i praksis fastslås ved en
inspektion af lejligheden.
Det vil således kun være de lejemål, der
ved besigtigelsen vurderes at kunne
opfylde kravene i stk. 2, hvor der vil være
mulighed for en forhøjet lejefastsættelse.
Bestemmelsen skal være med til at sikre,
at der ved tvister om lejefastsættelsen
foreligger et fuldstændigt og klart
grundlag, hvorpå forhøjelsen af det
lejedes værdi kan vurderes i forhold til
lejemålet, før arbejdernes gennemførelse.
I tilknytning hertil er det hensigten, at
bestemmelsen skal varetage et
ressourcehensyn, idet den udlejer, som
påtænker at foretage gennemgribende

forbedringer, der bevirker en væsentlig
forøgelse af det lejedes værdi, vil få
klarlagt om dette er muligt, inden den
gennemgribende forbedring foretages.
Udlejer ender således ikke med at have
investeret en stor sum penge i en
forbedring, for derefter at få konstateret,
at betingelserne for en lejeforhøjelse
ikke kunne opfyldes, allerede fordi det
ikke var muligt væsentligt at forøge det
lejedes værdi.
Formålet med bestemmelsen er således,
at udlejer vil have bedre mulighed for
at forudse sin retsstilling, idet der bliver
taget stilling til, om betingelserne i § 5,
stk. 2, kan opfyldes, inden arbejdet
påbegyndes 
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Advokatfuldmægtig
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Kommunale selvstyrehavne skal drives i overensstemmelse med havnens interesser,
men hvem bestemmer, hvad der er i havnens interesse? Kommunen? Havnen?
Havnevirksomhederne?
Havne ejet af kommuner kan være
organiseret på flere forskellige måder:
Kommunal havn, kommunal selvstyrehavn
eller aktieselskabshavn.
En kommunal selvstyrehavn er
karakteriseret ved at være ejet og styret
af den kommune, som havnen ligger i.
Selvstyrehavnen er en selvstændig
virksomhed med en økonomi adskilt fra
kommunens økonomi, i dag hæfter
kommunen for havnens forpligtelser.
Selvstyrehavnen har sin egen havne
bestyrelse.
FORSKELLIGE INTERESSER I SPIL
Både kommunalbestyrelsen og
havnebestyrelsen skal ifølge
havneloven varetage havnens
interesser. En havn har stor betydning
for mange mennesker og virksomheder
– og hvem afgør i sidste ende, hvad
havnens interesse er?
Skal havnen understøtte den
kommunale byudvikling, fiskeriet, det
lokale erhvervsliv, søtransport eller
noget helt femte? Er det fx i strid med
havnens interesse at nedlægge
havnearealer, som bruges af lokale
havnevirksomheder?
Transportministeren har i december
2020 besvaret en række spørgsmål, der
alle relaterer sig til Kolding Havn, hvor
kommunen ønsker at byudvikle en del
af havnen. Svarene er udtryk for Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse af,
hvordan havneloven skal forstås.
KOMMUNEN DEFINERER HAVNENS
INTERESSER
Transportministeren udtalte, at det helt
grundlæggende er kommunen, der
sætter rammerne for selvstyrehavnen
– særligt for beslutninger, der angår
havnens overordnede udvikling.
Transportministeren udtalte herefter, at
en selvstyrehavn kan nægte at forlænge

lejekontrakter med havnevirksomheder,
hvis havnevirksomhedens virke ikke
stemmer overens med havnens
strategiske mål – som defineret af
kommunalbestyrelsen.
OMDANNELSE AF HAVNEAREALER
TIL BOLIGER
Det betyder, at havnens interesser kun
er sammenfaldende med havne
virksomhedernes interesse, hvis dette i
øvrigt er sammenfaldende med
kommunens planer for havnen.
Netop derfor er det ifølge transport
ministeren heller ikke i strid med havnens
interesse at nedlægge havnearealer og
omdanne dem til boliger, selvom det vil
have den konsekvens, at lokale havne
virksomheder må ophøre med at drive
virksomhed, fordi de på sigt vil miste
adgangen til de bygninger på havnen,
hvorfra de driver virksomhed, efter
hånden som havnearealerne
nedlægges.
HVORNÅR SKAL HAVNENS
INTERESSE VARETAGES?
Ifølge transportministeren pålægger
havneloven kommunen og selvstyre
havnen at varetage havnens interesse i
forhold til anvendelse af havnens
økonomiske midler eller prisfastsættelse
af arealer.
DAGLIG ADMINISTRATION
Havnelovens § 9, stk. 13, fastslår, at
havnens daglige administration skal
holdes adskilt fra kommunens. Det ligger
således fast, at det er selvstyrehavnen
selv, der har kompetence til at træffe
de daglige beslutninger.
Transportministeren udtalte, at denne
bestemmelse er indsat i havneloven for
at understrege, at havnen skal have en
selvstændig administration, der varetager
de daglige opgaver vedrørende havnens
drift.

Spørgsmålet er naturligvis, hvor grænsen
går for, hvornår noget er daglig
administration – og dermed hvad det
konkret betyder, at en kommunal selv
styrehavn er en selvstændig virksomhed.
Transportministeren forholdt sig ikke
direkte til spørgsmålet. Ifølge transport
ministeren er det kommunen, der fast
sætter rammerne for havnens selvstyre
og havnens strategiske mål. Efter vores
vurdering afhænger det af, hvordan
ejerkommunen konkret afgrænser
selvstyret – og hvordan den konkrete
selvstyrehavn i øvrigt sædvanligvis er
blevet drevet historisk 
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MILJØFORHOLD

PÅ KONKURSRAMTE EJENDOMME
Siden DanWEEE Recycling A/S gik konkurs i januar 2018 og efterlod store oplag
af elektrisk og elektronisk affald, er der kommet fornyet fokus på håndteringen af
miljøforhold på konkursramte ejendomme. Her ser vi på nogle af de juridiske
problemstillinger, der rejser sig, når konkursramte virksomheder efterlader affald
og jordforurening.
En virksomhed skal på begæring
erklæres konkurs, hvis virksomheden
ikke kan opfylde sine forpligtelser, efter
hånden som de forfalder, medmindre
betalingsudygtigheden må antages at
være forbigående (insolvenskravet).
Ved afsigelse af konkursdekret over en
virksomhed opstår der et konkursbo,
som skal afbalancere og afvikle
virksomhedens aktiver og passiver.
Konkursens hovedvirkning er, at den
konkursramte virksomhed mister retten
til at råde over sin aktivmasse. Fra
konkursdekretets afsigelse overgår
rådigheden over virksomhedens aktiver
til konkursboets kurator, men ansvaret
for fx miljøproblemer følger ikke
nødvendigvis med.
Kurator har til opgave at afvikle boet. I
sit virke skal kuratoren varetage boets,
det vil sige kreditorernes, interesser og
herunder sikre boets aktiver, omstøde
uberettigede dispositioner over
aktiverne foretaget forud for konkursen
samt repræsentere boet i enhver
henseende.
RISIKO FOR OPRYDNINGSUDGIFTER
I tilfælde af, at virksomheder, der mod
tager, oparbejder og oplagrer miljø
farligt affald, går konkurs, og konkurs
boet ikke driver virksomheden videre,

påhviler der miljømyndighederne en
pligt til at bortskaffe den konkursramte
virksomheds affald.
Miljømyndighederne kan med forskellige
instrumenter forsøge at få afdækket
risikoen for eventuelle oprydnings
udgifter, herunder bl.a. ved at:
1. Stille vilkår om sikkerhedsstillelse ved
miljøgodkendelse af virksomheden,
2. Anmelde kravet i konkursboet, eller
3. Afsøge muligheden for at rejse et
erstatningskrav mod den ansvarlige
ledelse i den nu konkursramte
virksomhed, jf. Prom-dommen.
VILKÅR OM SIKKERHEDSSTILLELSE
VED MILJØGODKENDELSE
Risikoen for, at oprydningsudgifterne
ender hos miljømyndighederne, er i
nogle typer af virksomheder søgt
afværget ved miljøbeskyttelseslovens
§ 39 a.
Miljøbeskyttelseslovens § 39 a giver
mulighed for at fastsætte vilkår om
sikkerhedsstillelse i forbindelse med
godkendelse af visse affaldsbehandlende
listevirksomheder. Sikkerhedsstillelsen
skal dække tilsynsmyndighedens
udgifter til videretransport og
destruktion eller anden håndtering af
affald ved en selvhjælpshandling.
Bestemmelsen indebærer, at det er
obligatorisk at stille krav om fornøden

sikkerhedsstillelse i forbindelse med
godkendelse af visse særlige typer af
listevirksomheder, herunder blandt andet
virksomheder, der udvinder metaller af
kabler, og virksomheder, der modtager
affald for at kunne udtage anvendelige
dele med henblik på videresalg, samt
virksomheder, der foretager mekanisk
fragmentering af affald.
Bestemmelsen indebærer desuden, at
det er muligt at stille krav om etablering
af sikkerhed overfor alle typer liste
virksomheder, der ejes eller drives af
selskaber eller personer, der har mistet
miljøansvarlighed, jf. miljøbeskyttelses
lovens § 40a.
En lignende bestemmelse findes i
råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2, der
foreskriver, at en råstofindvindings
tilladelse skal indeholde vilkår om, at
der stilles sikkerhed for, at indvindings
området bliver efterbehandlet.
Sikkerhedsstillelsen skal dække regions
rådets udgifter til efterbehandling ved
en selvhjælpshandling.
FRIGIVELSE AF
SIKKERHEDSSTILLELSE
En eventuel sikkerhedsstillelse kan kun
kræves udbetalt, hvis der foreligger en
situation, hvor tilsynsmyndigheden er
berettiget og eventuelt forpligtet til at
udføre en selvhjælpshandling efter
reglerne i miljøbeskyttelseslovens §§ 69
eller 70.
Hvis konkursboet ikke fører virksomheden
videre, kan en etableret sikkerheds
stillelse derfor kun frigives, når:
1. Tilsynsmyndigheden før konkursen
har givet påbud om at bringe det
ulovlige forhold til ophør, og på

buddet ikke efterkommes, hvorfor de
påbudte foranstaltninger er udført af
tilsynsmyndigheden, eller
2. Tilsynsmyndigheden har foretaget
fareafværgende foranstaltninger i
tilfælde af overhængende alvorlig
fare for sundheden og i tilfælde, hvor
øjeblikkelige indgreb er påkrævet for
at afværge væsentlig forurening eller
forureningens udbredelse, selvom der
ikke er givet forudgående påbud.
Sikkerhedsstillelse efter miljøbeskyttelses
lovens § 39 a dækker dog kun tilsyns
myndighedens udgifter til videre
transport og destruktion eller anden
håndtering af affaldet ved en selvhjælps
handling. Andre udgifter, herunder fx
udgifter til genopretning af den
forurenende virksomheds ejendom,
dækkes derfor ikke af sikkerhedsstillelsen.
ANMELDELSE AF KRAV I
KONKURSBOET
Miljømyndighedernes udgifter til
håndtering af affaldet kan desuden
anmeldes som krav i konkursboet.
Krav mod et konkursbo inddeles i
konkursklasser afhængigt af kravenes
type. Miljømyndighedernes krav på
betaling af oprydningsudgifter
kategoriseres som simple krav, og
passer derfor ind i den næstsidste
konkursklasse i konkursordenen. Det
betyder, at miljømyndighedernes krav
kun fyldestgøres, hvis der er midler
tilbage i konkursboet, når alle krav i de
højere konkursklasser er fyldestgjort.
Der er sjældent tilstrækkelige midler i
konkursboet til fyldestgørelse af
sådanne simple krav, men en vis
dividende bliver sommetider udbetalt.

ERSTATNINGSKRAV MOD LEDELSEN
Et tredje alternativ er, at miljø
myndigheden retter et erstatningskrav
mod ledelsen i den konkursramte
virksomhed.
Ledelsesmedlemmer kan ifalde et
erstatningsansvar, hvis disse under
udførelsen af deres hverv forsætligt
eller uagtsomt har tilføjet tredjemand
skade, og hvis de øvrige erstatnings
betingelser er opfyldt.
Ledelsesmedlemmers ansvar for
myndighedernes udgifter til bortskaffelse
af affald var omdrejningspunktet i Promsagen, hvor Miljøstyrelsen rettede et
erstatningskrav mod to direktører i den
konkursramte virksomhed H & C Prom
Kemi ApS. Erstatningskravet vedrørte
udgifter til bortskaffelse af kemikalie
affald fra virksomheden og dennes
forgænger, Proms Kemiske Fabrik A/S.
Højesteret konkluderede, at de to
direktører var erstatningsansvarlige for
omkostningerne til fjernelse af det nye
affald, som blev oparbejdet og oplagret
af H & C Prom Kemi ApS.

konkursramte virksomheds affald, med
fører i stigende grad et behov for en
lovændring. En mulig ændring kunne
være at udbrede sikkerhedsstillelses
metoden i miljøbeskyttelseslovens § 39 a
til at omfatte flere typer af særligt
miljøbelastende virksomheder. En anden
mulig ændring kunne være at lempe
betingelserne for, at miljømyndighederne
kan få en etableret sikkerhedsstillelse
frigivet.
Til trods for den øgede bevågenhed på
området, der følger af sagen om
DanWEEE Recycling A/S, er der dog
ikke lovændringer i sigte.
Miljømyndighederne kan derfor med
fordel overveje at indføre et skærpet
tilsyn med virksomheder med
oplagringsaktiviteter. Dette med henblik
på at sikre, at ulovlige forhold opdages
på et tidligt tidspunkt, og at udgifterne til
håndtering af affaldet på ejendommen
dermed begrænses mest muligt i
tilfælde af en konkurs 

HVAD ER PERSPEKTIVERNE?
Ofte er ingen af de førnævnte veje
farbare – fx fordi sikkerhedsstillelse ikke
kan kræves etableret, fordi sikkerheds
stillelse ikke kan kræves indfriet, eller
fordi der ikke er tilstrækkelige midler til
at fyldestgøre simple krav mod konkurs
boet.
Disse udfordringer, der betyder, at miljø
myndighederne i tilfælde af konkurser
ofte har ansvaret for at håndtere den
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GRØN OMSTILLING:

DET GODE SAMSPIL
MELLEM KOMMUNE OG
VARMESELSKAB

VARMEFORSYNINGEN UDARBEJDER
KONKRETE PROJEKTFORSLAG FOR
AT UDLÆGGE NYE OMRÅDER TIL
FJERNVARME
Herefter skal varmeforsyningsselskabet
udarbejde et konkret projektforslag for
at få de udpegede områder udlagt til
fjernvarme. Projektforslaget skal bl.a.
indeholde oplysninger om forholdet til
kommunens planlægning, projektets
tekniske forhold (forsyningsområde,
anlæg, varmebehov, kapacitet,
forsyningssikkerhed mv.), tidsplan,
arealafståelser eller servitutpålæg,
brugerøkonomien samt energi- og
miljømæssige vurderinger og en
samfundsøkonomisk analyse. Varme
forsyningsselskabet kan udnytte lokal
energiproduktion, fx overskudsvarme
fra datacentre eller procesvirksomheder
eller lokalt produceret biogas.
Den samfundsøkonomiske analyse
indeholder en undersøgelse og
sammenligning af relevante alternativer
til forsyning af området. Disse relevante
alternativer kan fx være individuelle
varmepumper eller fortsat forsyning
med individuel naturgas. Kommunen
kan udelade individuel naturgas, jf.
nedenfor, og varmeforsyningen kan
derfor fx forudsætte, at kommunen
vælger at gøre dette. Kommunen kan i
sin strategiske energiplanlægning
forholde sig overordnet til det, men det
er varmeselskabets opgave at få udført
de projektspecifikke beregninger for at
dokumentere, at fjernvarmeforsyning af
området er samfundsøkonomisk bedst i
forhold til alternativerne.

Kommuner kan være drivkraften for den grønne omstilling på varmeforsynings
området. Kommunen kender målet, men varmeselskabet ved bedst, hvordan dette
mål kan nås. Sammen kan de gennemføre de ændringer, der skal til. Men hvordan
spiller kommunen og varmeselskabet bedst sammen?
Kommunen er varmeplanmyndighed.
Kommunerne har forskellige værktøjer
til at drive den grønne omstilling,
herunder ved udvidelse af fjernvarme.
Selve samarbejdet mellem kommune
og varmeforsyningsselskab om
fjernvarmeprojekter kan inddeles i tre
faser:
• Kommunen planlægger udvidelse af
fjernvarme med henblik på omstilling
af områder med olie- eller
naturgasfyr.
• Varmeforsyningsselskabet udarbejder
projektforslag til at udlægge de nye
områder til fjernvarme.
• Kommunen godkender
projektforslaget.

KOMMUNERNE PLANLÆGGER
UDVIDELSE AF FJERNVARME
Kommunerne har med den nye
projektbekendtgørelse fra 1. januar 2021
fået bedre muligheder for at sikre
borgerne et godt alternativ til deres
olie- og naturgasfyr. Det er en god
anledning til at tage den gamle
varmeplan frem og opdatere den.
Strategisk energiplanlægning kan være
et godt værktøj til det. En strategisk
energiplan er typisk bredere end
varmeplaner. Den planlægger for et
optimalt samspil mellem energibehovet
i kommunen og energiforsyningen
(varme, køling og el), på en sådan
måde at de lokale energiressourcer
bliver udnyttet mest optimalt.

Strategisk energiplanlægning fokuserer
på strategiske valg og større indsatser,
og samarbejde mellem myndigheder
og aktører er derfor typisk en nødvendig
forudsætning for udmøntning af planerne.
Kommunen er forpligtet til at inddrage
interessenterne i planlægningen, fx
energivirksomheder, brændsels
leverandører, relevante lokale foreninger
(fx grundejerforeninger, landboforeninger)
og særlige storforbrugere (fx proces
virksomheder). Det er desuden vigtigt,
at kommunerne samarbejder på tværs
af kommunegrænserne for at undgå
suboptimale energiløsninger.
Strategisk energiplanlægning vil på
varmeforsyningsområdet typisk vise,
hvor fjernvarme med fordel kan udvides,
og hvor omstilling af området skal ske
ved individuelle løsninger, fx varme
pumper. Så ligger bolden hos varme
forsyningsselskabet.

Når varmeforsyningen har udarbejdet
sit projektforslag for de udvalgte
områder, sendes projektforslaget til
kommunens godkendelse. Bolden
kastes dermed tilbage til kommunen.
Er varmeforsyningsselskabet ikke
kommunalt ejet, vil selskabet i øvrigt
selv kunne tilbyde levering af nærvarme
eller varmepumper på abonnement i de
områder, der ikke er egnede til fjern
varme. Der kan dog ikke opnås
kommunal garanti, og aktiviteten skal
regnskabsmæssigt adskilles fra
fjernvarme. På denne måde kan
varmeforsyningsselskabet tilbyde
forsyning til alle borgere i kommunen
- enten via en stikledning eller via en
varmepumpe. Det er kun fjernvarme
forsyning, der skal projektgodkendes.
KOMMUNEN GODKENDER
PROJEKTFORSLAGET
Projektforslaget skal godkendes af
kommunalbestyrelsen eller et stående
udvalg. Projektbekendtgørelsen
indeholder minimumskravene for

kommunens vurdering af ansøgningen
om projektgodkendelse – både med
hensyn til indholdet og beslutnings
grundlaget.
Kommunen skal, før den kan meddele
godkendelse eller afslag på et projekt
forslag, foretage en energimæssig,
samfundsøkonomisk og miljømæssig
vurdering af projektet. Denne vurdering
skal ske på baggrund af:
• Kommunens varmeplan eller
strategiske energiplan
• Reglerne i projektbekendtgørelsen
• Den samfundsøkonomiske analyse
• De indkomne høringssvar.
Fra 1. januar 2021 kan kommunal
bestyrelsen bestemme, at fossile
alternativer ikke kan anses som
relevante alternativer. Hvis fortsat
individuel naturgasforsyning fx ikke
anses for et relevant alternativ, kan
fjernvarmeprojektet godkendes, selv
om fortsat naturgasforsyning ville være
samfundsøkonomisk bedst. På denne
måde kan kommunen sikre, at de nye
løsninger er grønne løsninger.
Når kommunen har vurderet projekt
forslaget og finder, at det kan god
kendes, skal det sendes i høring, før
kommunen kan godkende det endeligt.
Det gælder i øvrigt også, hvis projekt
forslaget efter kommunens opfattelse
ikke kan godkendes. De indkomne
høringssvar er som nævnt ovenfor en
del af beslutningsgrundlaget og vil
derfor fx kunne medføre, at projekt
forslaget skal ændres, inden det kan
godkendes, eller at kommunen stiller
vilkår ved godkendelse.
Kommunen skal begrunde sin afgørelse
og offentliggøre den. Projektansøgeren,
de berørte forsyningsvirksomheder,
kommuner og grundejere, der skal
afgive areal eller pålægges servitut, skal
skriftligt underrettes. Det kan også ske
pr. e-mail. Desuden skal oplysninger om
det godkendte projektforslag
indberettes til det digitale planregister,
Plandata.dk.
Træffes afgørelse ikke på et oplyst
grundlag, uden høring af alle parter
eller uden tilstrækkelig begrundelse, er
afgørelsen som regel ugyldig. Energi
klagenævnet vil hjemvise sagen til
fornyet behandling. Dette kan forsinke
projektet unødigt, da en hjemvisning
indebærer, at kommunen skal behandle
sagen igen og ikke blot må reparere på
afgørelsens mangler.
Afslutningsvis er det vigtigt, at afgørelsen
indeholder en klagevejledning, hvis
afgørelsen ikke giver parterne i sagen

fuldt ud medhold. Klagefristen er fire
uger. Klagefristen vil først løbe, fra
afgørelsen og klagevejledning er
meddelt. Undlades klagevejledning,
udskydes således det tidspunkt, hvor
afgørelsen er endelig og ikke kan
omgøres ved klage.
MED ET GODT SAMSPIL OG
EN SMIDIG PROCES UNDGÅS
SUBOPTIMALE LØSNINGER
Kommune og varmeforsyningsselskab
kan i fællesskab finde de helt rigtige
løsninger og sørge for en smidig
proces, så fjernvarme og varmepumper
bliver udrullet de rigtige steder. For at
undgå suboptimale løsninger er det
vigtigt at få sat processen i gang. Når
områder ved varmeplanlægning er
udpeget til fjernvarme, kan boligejere
ikke få tilskud til en varmepumpe. På
denne måde sikres kundegrundlaget
for fjernvarmeprojektet 
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FEM GODE RÅD
1. Afsæt tilstrækkelige ressourcer
til, at du kan udbyde og indkøbe
it-systemet. Det kan godt betale
sig at afsætte de nødvendige
ressourcer og starte i god tid, da
det kan blive en dyr fornøjelse
at rette op på eventuelt ulovlige
afgørelser efterfølgende. Det
skal navnlig ses i lyset af, at én
systemfejl bliver regenereret i
hver eneste afgørelse.
2. Lav en forvaltningsretlig
konsekvensanalyse, så du ved,
hvad systemet skal kunne, inden du
udarbejder dit udbudsmateriale.
3. Få indarbejdet de relevante dele
af konsekvensanalysen i udbuds
materialet og it-kontrakten.
4. Test it-systemet grundigt, inden
det sættes i drift, og hav en
konkret plan for løbende tilsyn
med, om systemet lever op til de i
udbudsmaterialet og kontrakten
fastsatte krav.

HAR I FORETAGET EN
KONSEKVENSANALYSE AF
JERES IT-SYSTEM?
Når en offentlig myndighed indkøber et nyt it-system, risikerer myndigheden både
et dyrt oprydningsarbejde, kritik fra Folketingets ombudsmand og negativ medie
omtale, hvis ikke der forud for indkøbet foretages en grundig forvaltningsretlig
konsekvensanalyse. Med en forvaltningsretlig konsekvensanalyse kan myndigheden
være på forkant med de udfordringer, som en digitaliseret sagsbehandling kan give
anledning til.
Automatiseringen af sagsgangene i
offentlige myndigheder i forbindelse
med digitalisering indebærer en lang
række potentielle fordele, bl.a. i form af
ensartet sagsbehandling, øget kvalitet
og ressourcebesparelser. At opnå disse
fordele kræver dog, at de forvaltnings
retlige krav afdækkes og sikres iagttaget
allerede fra start i forbindelse med
udvikling af de it-systemer, som skal
muliggøre den automatiserede sags
behandling.
Samtidigt kan de mulige fordele og
forbedringer være meget svære at
realisere, hvis brugerne skal supplere
eller helt omgå den automatiserede
sagsgang, eller der skal bruges yderligere
ressourcer til tilpasning og videre
udvikling af it-systemet for at sikre
overholdelse af de forvaltningsretlige
regler – en affære, som både kan være
tidskrævende og omkostningstung.
Der er talrige eksempler på, at et
it-system i offentligt regi har måttet
tilpasses og endda udvikles på ny som
følge af manglende tilrettelæggelse af

systemets funktionalitet og overholdelse
af forvaltningsretlige regler fra start. Fx
udtalte Folketingets Ombudsmand i
august 2014 kritik af SKAT i forbindelse
med inddrivelsessystemet EFI, hvor en
række forvaltningsretlige krav først var
iagttaget, efter driften af systemet var
sat i gang.
LØSNING: KONSEKVENSANALYSE
For at undgå, at en offentlig myndighed
ender i en situation, hvor der sent i
processen skal tilføres ressourcer til
udbedring af fejl og mangler, bør
myndigheden altid overveje at udarbejde
en forvaltningsretlig konsekvensanalyse
forud for indkøbet af et it-system. Det
anbefales altid at gennemføre en
konsekvensanalyse ved indkøb af
komplekse it-systemer, som fx skal vare
tage væsentlige forvaltningsfunktioner
hos myndigheden eller som skal anvende
nye former for teknologi.
En konsekvensanalyse kan bidrage til at
identificere og begrænse de udfordringer,
som et system kan støde på inden for

et givet sagsområde. Resultaterne af
konsekvensanalysen kan bruges til at
træffe passende foranstaltninger for at
understøtte lovlig forvaltning. En
konsekvensanalyse skal indeholde en
identificering af de sagstyper og sags
gange, der skal digitaliseres, og for
tolkning af den relevante regulering i alle
typer sager, som systemet potentielt vil
skulle operere i.
Analysen bør indeholde en systematisk
gennemgang af alle sagsbehandlings
skridt, som it-systemet skal kunne
håndtere. Det skal for hvert enkelt skridt
vurderes, hvordan forvaltningsretten og
databeskyttelsesreglerne overholdes.
Herefter indarbejdes konsekvensanalysens
konklusioner i selve systemet.
Når en myndighed fra start arbejder
systematisk og dokumenterer sit arbejde,
bliver det langt nemmere at identificere
de relevante funktioner, som it-systemet
skal leve op til. Myndigheden vil være
bedre udrustet til at håndtere eventuel
senere kritik.
SYSTEMET SKAL VÆRE LOVLIGT
Den forvaltningsretlige konsekvens
analyse skal understøtte et lovligt
it-system. På et generelt plan fastsætter
forvaltningsretten en række krav til bl.a.
partsrettigheder, journalisering, vejledning

5. Husk altid selv at dokumentere
ovenstående.

og underretning af borgeren. Offentlige
myndigheder skal også overholde disse
krav, når sagsbehandlingen bliver
digitaliseret eller automatiseret, fordi
forvaltningsretten er teknologineutral.
Ankestyrelsen har i konkrete sager
pålagt Udbetaling Danmark at udbetale
ydelser, selvom en ansøgning var ind
givet for sent, eller udbetale med tilbage
virkende kraft i forhold til ansøgnings
tidspunktet. Ankestyrelsens begrundelse
var, at kommunens vejledning af og
bistand til borgeren i forbindelse med
udbetaling af ydelser fra Udbetaling
Danmark var mangelfuld via digitale
selvbetjeningsløsninger (Ankestyrelsens
principafgørelse 95-15).
Derudover kan der for det pågældende
sagsområde være særregulering, der
stiller yderligere krav til it-systemet.
Dette vil i høj grad afhænge af, hvilket
sagsområde som systemet skal operere
indenfor, og af systemets funktioner.
Det kan være særlige frister for
underretning eller en mere målrettet
vejledning af borgeren.
Endelig skal reglerne i databeskyttelses
reglerne (GDPR) også tænkes ind fra
start. Dette følger af princippet om
privacy by design. Man skal således
have de relevante databeskyttelses

retlige regler for øje allerede fra den
indledende specificering af kravene til
den pågældende løsning.
KONFLIKT MED UDBUDSREGLERNE
En forvaltningsretlig konsekvensanalyse
udgør et vigtigt fundament for
it-systemets funktioner. Denne afklaring
af hvilke egenskaber systemet skal
have, vil også minimere risikoen for, at
myndighedens behov for tilretninger og
udbedring af fejl kommer i konflikt med
udbudsreglerne.
Udbudsreglerne sætter grænser for,
hvilke efterfølgende ændringer der kan
foretages i kravene til et systems
funktionalitet. Kravene til it-systemet
skal fastsættes i udbudsmaterialet.
Viser det sig efterfølgende, at systemet
har behov for yderligere funktionalitet,
vil denne ‘tilpasning’ i sig selv kunne
være en udbudspligtig kontrakt, der
ikke direkte kan tildeles den nuværende
it-leverandør 
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6. Hvilke muligheder parterne har for at
opsige aftalen – særligt hvis spilde
vandsselskabet ikke lovligt kan
afholde omkostninger til projektet.
7. Hvad der skal ske med projektet, når
det ophører (hvis det skal ophøre?)
– skal det nedlægges? – og hvem står
for det?
Det er et krav, at aftalerne bliver
offentliggjort på spildevandsselskabets
hjemmeside for den del, der vedrører
punkterne, som er nævnt ovenfor.
Spildevandsselskabet kan undlade at
offentliggøre andre dele af aftalen.
Udover ovenstående er der aftalefrihed.
Parterne kan derfor aftale, hvad de vil
– forudsat det overholder gældende
lovgivning, fx udbudsreglerne og de
regler, der i øvrigt gælder for kommunale
selskaber. Behovet vil også variere fra
projekt til projekt, da reglerne både
gælder for de helt små og de største
klimatilpasningsprojekter. Nedenfor
gennemgår vi fem forhold, som vi
mener, at parterne med fordel kan
beskrive i en aftale.

1.

MISLIGHOLDELSE
Hvis aftalen ikke tager stilling
til misligholdelse, gælder
dansk rets almindelige regler.
Det kan være meget svært
at gennemskue på forhånd, hvilke
konsekvenser det kan have, hvis én af
parterne misligholder aftalen – fx hvis
projektet ikke bliver vedligeholdt som
aftalt, eller der ikke betales som aftalt.

DEN GODE
KLIMATILPASNINGSAFTALE
En god klimatilpasningsaftale er et af de første vigtige skridt for et vellykket
klimatilpasningsprojekt. Men hvad skal aftalen regulere, og hvilke aftalemuligheder
har spildevandsselskaberne overhovedet?
Den 1. januar 2021 trådte nye regler i
kraft for spildevandsselskabers klima
tilpasning – det vil sige håndtering af
de stigende mængder regn og skybrud.

og åer eller at etablere vejbede med
faskiner.

De nye regler erstatter de hidtil gældende
medfinansieringsregler og giver spilde
vandsselskaberne en større rolle end
hidtil i forhold til iværksættelse og
gennemførelse af klimatilpasnings
projekter i Danmark.

Projekter, som spildevandsselskaberne
gennemfører i samarbejde med andre,
kræver, at parterne indgår en aftale om
projektet, så alle er klar over muligheder,
opgaver og ansvar. I denne artikel ser vi
nærmere på nogle af de spørgsmål, der
melder sig ved en aftaleindgåelse om et
klimatilpasningsprojekt efter de nye regler.

De nye regler ændrer blandt andet
rammerne for spildevandsselskabernes
muligheder for at lave projekter sammen
med andre parter, fx kommunen, private
eller staten. Typiske eksempler er
projekter om at etablere bassiner til
nedsivning, at tilbageholde vand i søer

KRAV TIL AFTALENS INDHOLD
Kravet, om at spildevandsselskabers
aftaler skal være skriftlige, er ikke nyt.
Det følger af vandsektorlovens § 19, stk.
5. Omkostningsbekendtgørelsen, som er
med til at implementere de nye regler
om klimatilpasning, stiller en række krav

til indholdet af aftaler om klimatilpasning.
Aftalen skal indeholde:
1. Beskrivelse af projektets formål og
tiltag, forventet levetid og service
niveau.
2. Beskrivelse af, hvem der udfører
projektet samt driver og vedligeholder
det efterfølgende. Det behøver ikke
være den samme aktør.
3. Beskrivelse af, hvem der er ansvarlig
for at sikre projektets hydrauliske
funktion og eventuelle andre for
udsætninger for en effektiv drift af
projektet.
4. Beskrivelse af, hvilke parter der betaler
hvilke og hvor mange omkostninger
– fx omkostninger til etablering af
anlægget og løbende omkostninger
til at drive og vedligeholde anlægget.
5. Regulering af uforudsete fordyrelser
og håndtering heraf – hvem skal betale
for dem?

Derfor er det altid en fordel at aftale,
hvad der skal ske ved misligholdelse.
Samtidig får parterne ved at forholde
sig til det fra starten mulighed for at
drøfte, hvad der helt konkret skal være
konsekvensen af misligholdelse af aftalen,
hvis man allerede fra starten kan udpege
mulige scenarier.
På den måde bliver kontrakten et værktøj,
hvor der er styr på, hvilke rettigheder
og pligter hver part har før og under
projektet, og hvad der helt konkret sker
ved misligholdelse, fx hvilke krav den
ene part kan have mod den anden part.

2.

LOVÆNDRINGER
Klimatilpasningsreglerne
er blevet ændret mange
gange de seneste ti år.
Det er ikke usandsynligt,
at reglerne kan blive ændret igen, efter
hånden som alle bliver klogere.
Derfor bør aftalen tage stilling til, hvor
dan parterne skal forholde sig, hvis
reglerne ændres.
Det kan fx være, at lovændringer betyder,
at spildevandsselskabet eller en

kommune ikke længere lovligt kan
deltage i projektet. Det kan fx også være,
at parterne kan tilpasse projektet, fordi
man på den måde bedre kan udnytte
de muligheder, som lovændringen giver
parterne – og dermed få endnu mere
ud af projektet.
Parterne kan fx forpligte sig til at arbejde
for i god tid at tilpasse projektet, så det
til enhver tid er lovligt eller til at optimere
det, hvis lovændringer giver mulighed
for det. Parterne kan også aftale, at
aftalen skal bortfalde eller ophøre, hvis
projektet – selv med tilpasninger – ikke
længere kan gennemføres efter lov
ændringen.

3.

GENFORHANDLING
VED ÆNDREDE
FORUDSÆTNINGER
Klimatilpasningsprojekter
er langvarige projekter,
og det kan være svært at forudsige
fremtidens klima og teknologiske
muligheder. Det vil være konkret fra
aftale til aftale, hvad der er baggrunden
for at gennemføre projektet, og hvilke
forudsætninger parterne går ind i aftalen
med.
Hvis parternes forudsætninger for at
indgå aftalen ændres – eller virkeligheden
ikke bliver som man have tænkt, da man
indgik aftalen – kan det være hensigts
mæssigt, at parterne på forhånd har
tænkt over, hvordan man skal løse det.
Hvad skal der fx ske, hvis projektet bliver
meget dyrere end forventet? Eller hvis
der bygges flere befæstede arealer i
vandoplandet, end man havde regnet
med, da man fastsatte serviceniveauet,
så vandmængden vokser? Eller hvis
serviceniveauet måtte blive ændret
markant?
Man kan løse dette problem ved fx at
aftale, hvornår ændringer kan medføre
en genforhandling af parternes aftale,
så projektet kan tilpasses parternes
ændrede behov og forudsætninger.

4.

UDBUD, UDFØRELSE,
DRIFT OG
VEDLIGEHOLD
Efter aftalen er indgået,
skal projektet plan
lægges, projekteres og udføres. Det vil
ofte betyde, at der skal gennemføres
udbud og indgås aftaler med tekniske
rådgivere og entreprenører.
Her kan det være afgørende, at parterne
fra start får forventningsafstemt, hvilke
bidrag, ønsker og krav man har til
projektet, og hvordan alle får sat deres
præg på projekt og aftaler fra start, så
alle er sikre på, at de ønsker, man har
eller måtte have til projektet, kan blive
indfriet.

Det vil ofte være for sent eller fordyrende,
hvis ændringsønsker først bliver fremsat,
efter der er indgået bindende kontrakter.
Derfor bør parterne også forholde sig
til, hvordan man skal samarbejde om
udførelsen, fx ved at nedsætte en styre
gruppe, inddrage hinandens faglige
kompetencer, og hvordan økonomien
løbende skal styres efterhånden, som
projektet bliver bygget.
Tilsvarende kan det være relevant at
overveje, om parterne ønsker at stille
særlige krav til rådgivere og entreprenører,
fx om sociale klausuler, bæredygtighed
eller lignende.

5.

RETTIGHEDER
Uanset hvem der ejer
anlægget, bliver det ofte
etableret på andres grund
eller i veje. Derfor kan det
have stor betydning, om rettighederne
til anlægget skal tinglyses, eller om der
skal træffes andre foranstaltninger for
at sikre parternes rettigheder.
Det bør parterne afklare allerede ved
aftaleindgåelsen og aftale, hvem der
har ansvaret for at tage sig af dette,
efter aftalen er indgået 
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Kommende medlemsmøder 2021

Advokat
Offentlig regulering
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Retssikkerhed på det sociale område
•

v/vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson, Justitia, og retschef i Retsenheden i Ankestyrelsen,
Stine Maria Tolstrup Christensen

15. juni 2021, kl. 17-19, København
17. juni 2021, kl. 17-19, Aarhus

GDPR – udvalgte problemstillinger, herunder om Justitsministeriets evaluering
•

v/højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen, kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Justitsministeriet, og
en medarbejder fra Datatilsynet
24. august 2021, kl. 17-19, København
26. august 2021, kl. 17-19, Aarhus

EU’s whistleblowerdirektiv og implementeringen heraf i dansk ret
•

v/kontorchef Henrik Skovgaard-Petersen og souschef Maria Carlsson, begge fra Justitsministeriet

3. november 2021, kl. 17-19, Aarhus
10. november 2021, kl. 17-19, København

Ny frikommuneordning
•

v/afdelingschef Torben Buse, Indenrigs- og Boligministeriet

11. januar 2022, kl. 17-19, København
25. januar 2022, kl. 17-19, Aarhus

Tilmelding
Tilmeld dig her: kommunalret.dk/medlemsarrangementer

GDPR I FORBRUGERVALG I
FORSYNINGSSELSKABER
Til efteråret skal mange forsyningsselskaber gennemføre
forbrugervalg. I den forbindelse vil selskaberne behandle
personoplysninger om kandidater, forbrugere og som led i
valgtilsynet. Derfor skal databeskyttelsesreglerne tænkes ind
i processen.
Et par tips:
1. Lav en fortegnelse over databehandlingen.
2. Ud fra fortegnelsen laves en analyse af, hvad risikoen er for
de registrerede, hvis oplysningerne kompromitteres, og
hvilke trusler der er for datasikkerheden.
3. Sikkerhedsforanstaltningerne efter risikovurderingen,
herunder bl.a. at de elektroniske afstemningsløsninger
screenes for sikkerhed før udvælgelsen.
4. Hvis en leverandør behandler personoplysninger som
databehandler, skal leverandørens sikkerhed også screenes,
og der skal indgås databehandleraftaler med dem.
5. Der laves retningslinjer for adgangen til og omgangen med
forbrugerlister og stemmesedler, brug af systemer mv.
6. Endelig skal der udarbejdes privatlivspolitikker til de
registrerede, fx kandidater (afviste og opstillede), vælgere
og valgtilsyn.
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Onlinekurset Offentligt ansat A-Z er en lettilgængelig introduktion til nogle af de vigtigste
juridiske regler, der gælder for alle ansatte i den offentlige sektor. Køb adgang som enkeltbruger
eller få et skræddersyet kursus tilpasset din organisations behov.
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