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Det er – i skrivende stund – blevet forår.
De lyse timer tæller allerede langt flere
end de mørke. Havens fuglebad er om
morgenen stadig dækket af en tynd
skorpe is, men solen får hurtigt magt.
Snart må skovbundens anemoner give
efter for de udsprungne bøgetræer,
der dækker for sollyset.

hæng, har krigen imidlertid også
medført en stærk bevidsthed om de
værdier, som vores samfund bygger
på. Demokrati, menneskerettigheder,
frihedsrettigheder, retsstatsprincippet
og herunder et stærkt og
velfungerende retssystem, der giver
rettigheder og beskytter den enkelte.

Forår har til alle tider været forbundet
med en ny begyndelse og håb. Da vi i
starten af året planlagde dette nummer
af Ret & Indsigt, var det med håbet om,
at foråret ville få bugt med coronaepidemien, og at vi igen ville få normale
tilstande i samfundet. Det håb blev for
så vidt opfyldt, i hvert fald er det ikke
længere corona, der i særlig grad sætter
dagsordenen eller præger nyheds
billedet. Men håb er der stadig brug for
nu mere end nogensinde, for krigen i
Ukraine har med al sin gru kastet lange
skygger over Europa, og vi hverken
kan eller må abstrahere fra, hvad der
foregår ganske kort syd for Danmarks
grænse.

I Ret & Indsigt skriver vi, som altid, om
aktuelle juridiske nyheder og emner.
Denne gang med en særlig bevidsthed
om, at retssamfundet med alt, hvad
deraf følger, ikke er en selvfølge. I dette
nummer kan du blandt andet læse om
brug af cloudløsninger i det offentlige,
nyheder om aktindsigt, miljøkrav i
bygge- og anlægsudbud, finansiering
af kystbeskyttelse, og en artikel om
statsrevisorernes kritik af indsatsen på
handicapområdet. Vi skriver også om en
sag, der blev ført i Højesteret få dage
efter Ruslands invasion af Ukraine.
Sagen var anlagt af staten mod en
række forsyningsselskaber og er der
med et klart eksempel på, at i en rets
stat er også statens interesser under
lagt domstolsprøvelse. Staten fik ikke
medhold.

Krigen mærkes også direkte i Danmark.
Talrige flygtninge er kommet hertil, og
i kommunerne og blandt private
organisationer og borgere er der travl
hed med at tage imod dem, der allerede
er kommet og gøre klar til endnu flere.
Der er udsigt til energiknaphed. En
kommende folkeafstemning om
Danmarks forsvarsforbehold. Pris
stigninger på næsten alle varer. For nu
blot at nævne enkelte af de om
stændigheder, der følger i kølvandet
på krigen. Hvis man overhovedet kan
tale om noget positivt i den sammen-

Når Ret & Indsigt udkommer, er foråret
blevet til sommer. Måtte den bringe fred,
demokrati og retssikkerhed tilbage til
Ukraine.
God fornøjelse med læsningen.

Investeringer i udvikling af energisystemet
Hvilke udfordringer skal forsyningsvirksomheder være særligt opmærksomme
på, inden de kaster sig ud i investeringer i ny teknologi inden for bl.a. CO2fangst, pyrolyse og Power-to-X?

6

DBS - Det fælleskommunale databehandlersekretariat er født
Mød foreningens bestyrelsesformand Erik Sørensen og tovholderen på
projektet Beth Tranberg – og bliv klogere på, hvilke opgaver foreningen
kommer til at varetage.
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Udfordringer med byggesagsgebyrer
Kommunerne kan selv vælge, om de vil opkræve byggesagsgebyr for
kommunens byggesagsbehandling og hvordan gebyret fastsættes. Men der er
faldgruber i praksis.

9

Lovforslag om genanvendelse
Få overblik over lovforslagets indhold og gode råd til, hvordan kommuner kan
forberede sig på de nye regler.

10 Hvornår er bortvisning berettiget?
Det kan være vanskeligt for en arbejdsgiver at vurdere, om en bortvisning vil
være berettiget. Vi stiller skarpt på nogle af de forhold, som man skal være
opmærksom på.

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.
Se tidligere artikler fra Ret & Indsigt
på horten.dk/viden
Følg os på:

12 Kommunernes bidrag til kystbeskyttelse
Kommunernes muligheder for at bidrage til finansiering af kystbeskyttelse skal
vurderes efter kystbeskyttelsesloven og ikke kommunalfuldmagtsreglerne.
13 Tre højesteretsdomme om gæsteprincippet
Højesteret har på kort tid afsagt tre domme om gæsteprincippet og dermed
nuanceret retstilstanden på området.
14 Er cloudservices i USA forenelige med GDPR?
Offentlige myndigheders brug af cloudservices er i de seneste år steget
markant. Få indblik i, hvad man skal have for øje ved indkøb og ibrugtagning
af forskellige cloudløsninger.
16 Ændring af klimatilpasningsprojekter på overgangsordningen
Hvordan kommer spildevandsselskaber, der gennemfører
klimatilpasningsprojekter omfattet af overgangsordningen, helt i mål uden at
falde ud af ordningen igen?
17 Foranstaltninger efter habitatdirektivet – hvornår og hvordan
Habitatdirektivets regler er i stigende omfang genstand for klagesager i
klagenævnene. Afgørelserne viser, at der i endnu højere grad skal stilles skarpt
på de foranstaltninger, som 1. instansen skal inddrage.
18 Borgmesterens roller og forholdet til forvaltningen
Borgmesteren er både formand for kommunalbestyrelsen, formand for
økonomiudvalget samt øverste daglige leder af den kommunale forvaltning.
Men hvad indebærer de tre roller i praksis?
20 Temaserie om byudvikling: Udviklingsprojekter og udbud
Hvordan navigerer man som offentlig part i de udbudsretlige regler i
forbindelse med byudviklingsprojekter?
22 Indkøb af hjælpemidler
Serviceloven forpligter landets kommuner til at støtte borgernes indkøb af
hjælpemidler. Få overblik over de overvejelser, som en kommune bør gøre sig i
den proces.
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På varmeområdet er det fx kollektiv
varmeforsyning, mens individuel varme
forsyning alene kan udøves som
tilknyttet aktivitet. Det samme gælder
for fx CO2-fangst efter de nye regler,
som er sendt i høring. Efter de
foreslåede regler vil investering i CO2fangst ikke kunne indregnes i varme
priserne. Om forslaget vil træde i kraft
uændret, var ved udgivelsen af denne
artikel endnu ikke afklaret.

konkurrenceudsat, således at både
private og kommunale gen
anvendelsesydelser fremover kan
sælges til markedspris. For vand
selskabers deltagelse i tilknyttet
virksomhed gælder bl.a., at den til
knyttede virksomhed skal udøves på
kommercielle vilkår. Derfor kan
vandselskaberne anvende overskud fra
eksisterende tilknyttet virksomhed til
investeringen.

Derimod anses røggaskondensering
og partikelfiltrering for en del af hoved
virksomheden på affaldsforbrændings
anlæg, der leverer affalds- og varme
ydelser. Om CO2-fangst kan anses for
en del af affaldshåndteringen og der
med kunne finansieres over affalds
taksterne er p.t. uafklaret.

Selskabsmæssig adskillelse
Forsyningsselskaber bør dog være
opmærksomme på, at der kan gælde
et krav om at adskille den nye aktivitet
selskabsmæssigt eller regnskabs
mæssigt fra hovedvirksomheden.

Power-to-X-anlæg producerer e-fuels
og pyrolyseanlæg biobrændstoffer.
Der opstår herved en del overskuds
varme. Varmeselskaber kan anvende
varmemidler til at investere i anlæg til
udnyttelse af overskudsvarme, fx
transmissionsledninger, varmevekslere
og eventuelt varmepumper, men ikke i
anlæg til produktion af e-fuels eller
biobrændstoffer.
På vandområdet er fx udnyttelse eller
salg af energi, der stammer fra vand
selskabets hovedvirksomhed, også en
del af hovedvirksomheden. Udnyttelse
af uundgåelig fysisk, driftsmæssig og
administrativ overkapacitet er derimod
tilknyttet virksomhed.

Investeringer i udvikling af
energisystemet
Investering i ny teknologi inden for bl.a. CO2-fangst, pyrolyse og elektrolyse
(Power-to-X) spiller en afgørende rolle i kampen for en hurtig udfasning af de
fossile brændsler i vores energisystem. Men hvilke udfordringer skal forsynings
virksomheder være særligt opmærksomme på, inden de kaster sig ud i
sådanne investeringer?
Skal Danmark nå målet om 70 %
reduktion af drivhusgasser i 2030, har
vi brug for omfattende investeringer i
udviklingen af vores energisystem.
Prisregulerede forsyningsvirksomheder
– private som kommunale – har
imidlertid ikke altid fri adgang til at
takstfinansiere sådanne investeringer.
Forsyningsvirksomhederne kan desuden
blive mødt af krav om selskabsmæssig
adskillelse ved investeringer ud over
eller på tværs af forsyningsselskabets
aktiviteter med energi, vand og affald.

Kommuner og kommunalt ejede
selskaber skal desuden være
opmærksomme på, at de er underlagt
begrænsninger i, hvad der er lovlige
aktiviteter for dem, herunder særlige
krav om tilladelse og modregning.
Vi fokuserer her i artiklen på, hvilke
udfordringer forsyningsselskaber, som
leverer varme eller drikkevand eller
håndterer spildevand eller affald, bør
være særligt opmærksomme på, når
de investerer.

Muligheder for takstfinansiering
Forsyningsselskaber for varme, drikke
vand, spildevand og affald er underlagt
hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder,
at de alene kan indregne nødvendige
omkostninger til hovedvirksomheden i
taksterne for deres ydelser til
forbrugerne. Tilknyttet virksomhed
eller andre aktiviteter, som ikke kan
anses som en del af forsyningens
hovedvirksomhed, kan ikke indregnes.
Det gælder for både private og
kommunale forsyningsselskaber.
Sektorlovgivningen og miljøbeskyttelses
loven definerer, hvad der kan betragtes
som hovedvirksomhed.

Kan investeringen ikke anses som en del
af hovedvirksomheden, vil forsynings
selskabet ikke kunne takstfinansiere en
investering i udviklingen af energi
systemet. Forsyningsselskabet vil i så
fald alene kunne anvende frie midler til
at investere med.
Anvendelse af frie midler til grøn
omstilling
Angår investeringen tilknyttet
virksomhed, kan forsyningsselskabet
finansiere investeringen med såkaldte
frie midler fx fra en lovlig overskuds
forretning. Det samme gælder andre
aktiviteter, som ikke har en tilknytning
til hovedvirksomheden, hvis forsynings
selskabet lovligt kan investere i en
sådan aktivitet.
Fx kan varmeselskaber have en
oprindelig fri egenkapital, ligesom de
lovligt kan opnå et overskud, når de
leverer varme fra vedvarende energi
kilder, eller hvis de leverer køling.
Større kraftvarmeværker kan desuden
tjene på levering af el. På affalds
området vil genanvendelse blive

I vand- og spildevandsselskaber må
der fx ikke i selve selskabet udøves
andre aktiviteter end hovedaktiviteter,
medmindre der er tale om meget
begrænset omfang (omsætning på
højest 3 % af selskabets omsætning
eller 2,5 mio. kr.). På varmeområdet skal
kommunale selskaber som udgangs
punkt holde tilknyttede aktiviteter
selskabsmæssigt adskilt. Hvis
aktiviteten har et mindre omfang (det vil
sige mindre end 10 % af omkostningerne
til hovedvirksomheden og ikke mere
end 10 mio. kr.), skal aktiviteten kun
holdes regnskabsmæssigt adskilt. For
private selskaber kan krav om regn
skabsmæssig eller eventuelt selskabs
mæssig adskillelse følge af pris
reguleringen.
Kommunale selskaber
Kommuner og kommunalt ejede
selskaber kan ikke varetage aktiviteter
uden fornøden hjemmel i lov eller
anden anerkendt retskilde (kommunal
fuldmagten). Der skal med andre ord
være hjemmel til at investere i den nye
aktivitet. Kommuner og kommunale
selskaber har alene hjemmel til at
udøve tilknyttede aktiviteter. Det vil
sige aktiviteter, der udspringer af
hovedvirksomheden, og som har et
væsentlig mindre arbejdsmæssigt og
økonomisk omfang. Det er desuden et
krav, at hovedvirksomheden er reel og
ikke er en aktivitet, som blot udøves
for at kunne udøve den tilknyttede
aktivitet. Kommunale forsynings
selskaber har derfor – i modsætning til
de private – ikke mulighed for at
investere i aktiviteter, som ikke har
tilknytning til hovedvirksomheden,
heller ikke hvis de har frie midler til det.
Produktion af e-fuel og biobrændstof
kan fx ikke anses for tilknyttet
virksomhed til varmeforsyning, fordi
en sådan produktion ikke udspringer af
hovedvirksomheden. Omvendt opstår

overskudsvarme som et biprodukt til
brændstofproduktionen. Kommuner
og kommunale selskaber kan derfor
ikke med hjemmel i varmeforsynings
loven investere i Power-to-X- eller
pyrolyseanlæg. De har alene hjemmel
til at investere i varmepumper og
varmetransmissionsledninger til
udnyttelse af overskudsvarmen.
Kommuner og forsyningsselskaber
skal desuden være opmærksomme på,
at frie midler fra el og varme ikke kan
anvendes på andre aktiviteter end
energiaktiviteter (el, varme, køling,
gas) uden modregning. Der kan fx ikke
investeres i aktiviteter på vand-, spilde
vands- og affaldsområdet.
Efter modregningsreglerne kan
påbegyndelse af væsentlige nye
aktiviteter desuden kræve tilladelse fra
klima-, energi- og forsyningsministeren.
Vurderingen af, hvad der forstås ved
væsentlige nye aktiviteter, må bero på
et almindeligt forvaltningsretligt skøn.
Fx vil aktiviteter, der kræver ændring
af virksomhedens vedtægtsmæssige
formål, blive betragtet som nye
aktiviteter.

Line Markert
Partner, advokat
lma@horten.dk

Eigil Worm
Senioradvokat
ewo@horten.dk

Renée Van Naerssen
Advokat
rvn@horten.dk

Astrid Maj Blumensaadt
Advokatfuldmægtig
abt@horten.dk
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DBS
Det fælleskommunale

fortsætter – nu desværre også i lyset
af den stigende trussel om cyberkrig
og et deraf følgende større fokus på at
passe bedre på borgernes data”.

databehandlersekretariat er født
Et nyt tværkommunalt samarbejde har set dagens lys: Det fælleskommunale
Databehandlersekretariat; DBS. Mød foreningens nyvalgte bestyrelsesformand
Erik Sørensen og tovholderen på projektet Beth Tranberg – og bliv klogere på,
hvilke opgaver foreningen kommer til at varetage for de kommuner, der har
meldt sig ind i DBS.
Begejstringen er ikke til at tage fejl af
hos den nyvalgte bestyrelsesformand i
Det fælleskommunale Databehandler
sekretariat (DBS), Erik Sørensen, der til
daglig er it- og digitaliseringschef i
Viborg Kommune. Han glæder sig til at
komme i gang med arbejdet i DBS og
skabe resultater:
“Vi er mange kommuner, der arbejder
med de samme systemer og indgår
den samme type databehandleraftale
med de samme leverandører. Det
resulterer i en masse ensartet arbejde
ude i kommunerne. Det kan vi gøre
mere effektivt og til en bedre kvalitet
ved at samle opgaverne. Vi skal passe
godt på borgernes data.”
Han henviser bl.a. til, at et af formålene
med DBS er at forhandle data
behandleraftaler på vegne af medlems
kommunerne:
“Vi samler kræfterne ét sted og
ensretter forhandlingen for medlems
kommunerne. Det frigør ikke alene
ressourcer i medlemskommunerne,
men skaber også et stærkere
forhandlingsgrundlag – og det er en
mere fornuftig måde at bruge borgernes

penge på. Også for leverandørerne er
det en kæmpe fordel, at de kun skal
tale med én aktør én gang om året i
stedet for at holde kontrolsamtaler
med hver eneste kommune, de har en
databehandleraftale med.”
DBS og kommunerne
Erik Sørensen peger på, at en del af
DBS’ fokus vil være samarbejdet med
medlemskommunerne:
“DBS og medlemskommunerne skal
være et fælles ‘vi’. Vi skal ikke være
‘dem inde i sekretariatet’. DBS tager
sig af de store aftaler, og DBS har også
et stort fagligt fællesskab med
kommunerne som følge af fagområdet.
I DBS vil vi fokusere på den faglige
sparring på tværs og trække på de
mange enormt dygtige folk inden for
området ude i medlemskommunerne.”
Han fremhæver, at han derfor også er
glad for, at foreningens sekretariat har
hjemsted i Viborg Kommune og der
med er til stede fysisk helt ude i den
kommunale hverdag, hvor der er let
adgang til sparring om driften og
systemerne med de ansatte i kommunen.

Det er samtidig vigtigt for Erik Sørensen
at understrege, at kommunerne efter
etableringen af DBS fortsat skal have
specialiserede kompetencer på området.
Og her stemmer Beth Tranberg i. Hun
er programleder i KL og har været
ansvarlig projektleder for etableringen
af DBS:
“Foreningens medlemskommuner har
de store databehandleraftaler til fælles,
men den enkelte kommune er fortsat
ansvarlig for de aftaler, der ikke er
store nok til at komme ind under DBS.”
Beth Tranberg udtaler desuden, at hun
er overvældet af den tilslutning, DBS
har fået. Aktuelt har i alt 61 kommuner
meldt sig ind i foreningen, herunder 11
af de 12 største kommuner i landet, og
det er Beth Tranbergs opfattelse, at
tilslutningen ikke slutter dér:
“Jeg var til at begynde med nervøs for,
om foreningen ville opnå den
nødvendige tilslutning for at kunne
løfte sit formål. Foreningen drives ikke
med økonomisk overskud for øje, men
den skal driftes økonomisk ansvarligt,
og den skal kunne ansætte de fornødne
faglige og ledelsesmæssige
kompetencer. Men jeg kunne godt have
pakket den bekymring væk. Vi har
oplevet en overvældende tilslutning fra
kommuner landet over på baggrund af
deres begejstring for projektet, og jeg
kan kun forestille mig, at interessen

Høje ambitioner
Foreningens bestyrelse blev valgt på den
stiftende generalforsamling 2. marts
2022, og blækket på de vedtagne
vedtægter og forretningsorden er
knap nok tørt, men ambitionerne for
foreningens arbejde det kommende år
er allerede høje.
Allerede nu er stillingen som sekretariats
leder slået op, og derefter følger
ansættelse af en række øvrige med
arbejdere, så foreningen kan begynde
sine egentlige tilsyns- og forhandlings
opgaver i efteråret.
“På generalforsamlingen i 2023 er det
vores mål, at jeg sammen med resten
Om DBS
Formålet med DBS er at sikre en
ensartet praksis og styrke
kompetencerne på det kommunale
databehandlerområde og at sikre en
bedre forhandlingsposition for
medlemskommunerne.
Konkret indebærer det, at foreningen
skal bistå medlemskommunerne med:
• Tilsyn og kontrol med de data
behandleraftaler, som medlems
kommunerne har indgået med
leverandører og samarbejdspartnere.
• Forhandling af databehandler
aftaler på vegne af medlems
kommunerne, herunder risiko
vurderinger af de databehandlinger,
som aftalerne vedrører.
• Ovenstående er under for
udsætning af, at mindst 20
medlemskommuner har aftale

af bestyrelsen kan fortælle om de
resultater og gevinster, vi allerede har
skabt gennem foreningens arbejde, og
om det faglige samarbejde mellem
medlemskommunerne og sekretariatet.
Og forhåbentligt har vi til den tid
endnu flere medlemskommuner med
– alle er velkomne, store som små”,
fortæller Erik Sørensen
Etableringen af foreningen
KL udbød i august 2020 et
partnerskab om informations
sikkerhed. Ét af partnerskabets
initiativer var etablering af et
fælleskommunalt databehandler
sekretariat (DBS).
Horten har bistået KL og partner
skabet med etableringen af
partnerskabet. Indledningsvis beskrev
Horten en række af de mulige
organisationsformer. På den baggrund
med samme leverandør/sam
arbejdspartner; de små aftaler, som
færre medlemmer har indgået,
håndteres fortsat af kommunerne
selv.
Enhver dansk kommune kan blive
medlem af foreningen. Aktuelt har 61
kommuner meldt sig ind i foreningen.
Indmeldelse sker ved henvendelse til
foreningens sekretariat, p.t. Beth
Tranberg på BETR@kl.dk.
Foreningen er finansieret gennem et
årligt medlemskontingent.
Kontingentet er skaleret i fire
kategorier, hvori den enkelte
kommune placeres ud fra
indbyggertal.
Foreningens hjemmeside
kommunedbs.dk er under etablering.

blev det efterfølgende besluttet at
etablere DBS som en forening, blandt
andet fordi foreninger er en velkendt
måde at samarbejde på i kommunalt
regi, men også på grund af
foreningsformens fleksibilitet.
Horten har derefter udarbejdet
foreningens vedtægter og forestået
etableringen på den stiftende
generalforsamling.
Den overordnede og strategiske
ledelse af DBS varetages af
foreningens bestyrelse, mens den
daglige ledelse varetages af en
sekretariatschef.
Foreningen har hjemsted i Viborg
Kommune.

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk

Malene Graff
Specialistadvokat
mgr@horten.dk

Emma Sophie Bruun
Advokatfuldmægtig
esb@horten.dk
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Lovforslag om genanvendelse
Lovforslag nr. 153 om genanvendelse blev fremsat 30. marts 2022 og
implementerer dele af Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær
økonomi. Vi giver et overblik over indholdet af lovforslaget og kommer med en
række gode råd til, hvordan kommunerne kan forberede sig på de nye regler.

Udfordringer med
byggesagsgebyrer
Kommunerne kan selv vælge, om de vil opkræve byggesagsgebyr for
kommunens byggesagsbehandling, og til en vis grad også hvordan gebyret
fastsættes. Praksis viser, at der – måske netop som følge af den relative
valgfrihed – er faldgruber, hvor kommunerne skal være ekstra opmærksomme.
Hjemlen til at opkræve byggesagsgebyr
findes i byggelovens § 28, som siden
2016 har indebåret, at en kommune,
der ønsker at opkræve gebyr for
behandlingen af ansøgninger efter
byggeloven, kan opgøre gebyret enten
efter tidsforbrug eller som et fast,
mindre gebyr. Byggelovens § 28 er
suppleret af regler i bygnings
reglementet med den gældende
version i BR18 § 39.
Kernen i reglerne er, at den enkelte
kommune frit kan vælge, om den vil
opkræve gebyrer for kommunens
byggesagsbehandling, eller om den i
stedet vil skattefinansiere byggesags
behandlingen.
Fastsættelse af timepris
Kommunens gebyrindtægter ved
opgørelse efter tidsforbrug må ikke
overstige de omkostninger, kommunen
har i forbindelse med byggesags
behandlingen. Inden for den ramme
kan kommunen relativt frit bestemme,
om alle omkostninger forbundet med
byggesagsbehandlingen skal indgå i
beregningsgrundlaget for timeprisen,
eller om nogle af omkostningerne skal
skattefinansieres.
Kommunen kan således vælge både at
medtage de udgifter, som den har til
selve byggesagsbehandlingen, og også
udgifter af mere indirekte eller generel
art, som medgår til administrationen af
byggesagsbehandlingen. Det kunne fx
være oplæring af nye medarbejdere

eller udførelse af stikprøvekontrol.
Udspecificering af tidsforbrug
Når byggesagsgebyret opkræves, skal
kommunen udspecificere sit tidsforbrug
i den enkelte byggesag.
Hverken byggeloven eller bygnings
reglementet indeholder nærmere krav
til, hvordan timeforbruget skal
udspecificeres. Men praksis viser, at
udspecificeringen skal være relativt
detaljeret.
I en klagesag fra 2020 fandt Bygge
klageenheden, at kommunens
udspecificering i tre poster
(”Forberedende byggesagsbehandling:
5 timer, Teknisk byggesagsbehandling:
11,75 timer og Adm. og juridisk
byggesagsbehandling: 0,75 timer”)
ikke var tilstrækkelig. Den mangelfulde
udspecificering blev dog efterfølgende
udbedret, idet kommunen havde
udspecificeret tidsforbruget i seks mere
uddybende poster, samt vedhæftet en
oversigt og bemærkninger over
kommunens tidsregistreringer i sagen.

opkræver gebyr efter tidsforbrug for
forhåndsdialog med borgeren. Her er
det vigtigt at sondre mellem den del
af sagsbehandlingen, der hører til
kommunens forvaltningsretlige
vejledningspligt, som den ikke kan
opkræve gebyr for, og påbegyndelsen
af den egentlige byggesagsbehandling.
I forbindelse med byggesager træffes
tit afgørelse efter anden lovgivning, fx
en dispensation efter planloven. Der
kan alene opkræves byggesagsgebyr i
sager, hvor der træffes afgørelse med
hjemmel i byggeloven. Der kan derfor
ikke opkræves byggesagsgebyr for
tilladelser og dispensationer, der
meddeles efter anden lovgivning. På
den baggrund bør kommunen indrette
sin tidsregistrering sådan, at
sagsbehandling efter byggeloven kan
adskilles fra øvrig sagsbehandling.

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

I andre sager har Byggeklageenheden
afgjort, at der ikke kan faktureres pr.
løbende halve time, men at den tids
registrering, der faktureres ud fra, skal
være præcis ned til minuttet.
Hvilke sagsbehandlingsskridt?
Nogle kommuner vælger først at
opkræve gebyr fra og med modtagelsen
af en ansøgning, hvorimod andre også

Jens Henrik Larsen
Advokatfuldmægtig
jhl@horten.dk

Forslaget pålægger kommunerne at
have gennemført udbud og tildelt en
kontrakt om behandling eller sortering
af husholdningsaffald til materiale
nyttiggørelse senest 1. juli 2023. Det vil
være frivilligt for kommunerne at
indsamle erhvervsaffald til materiale
nyttiggørelse, men hvis det sker, gælder
der begrænsninger.
Disse og andre initiativer gør det
relevant for kommunerne allerede nu at
overveje organiseringen af kommunens
affaldshåndtering.
Den aktuelle organisering
I dag er der store variationer i den
kommunale organisering af opgaverne
på affaldsområdet. Opgaverne varetages
• i den kommunale forvaltning,
• i et kommunalt aktieselskab eller et
§ 60-fællesskab, eller
• af tredjemand efter gennemført
udbudsproces.
Bemærk, at vi heri artiklen ikke skelner
mellem organiseringsmodellerne, idet
kommunen eller § 60-fællesskabet i
alle tilfælde er opgaveejer.
Undersøgelse af markedet
Når kommunen skal udbyde
behandlings- og sorteringsopgaverne,
er det relevant indledningsvist at
undersøge markedet, herunder om det
er muligt at afsætte de enkelte fraktioner
mod betaling, eller om kommunen må
betale for behandling og derfor indgå
en aftale på baggrund af et udbud.
En markedsdialog kan afdække, om der
er interesse hos private, og dialogen
giver grundlag for at målrette et udbud
til det aktuelle marked og
forventningerne til markedets udvikling.
Markedsdialogen kan også give indsigt
i, om det er en god idé at gå sammen
med andre kommuner for at opnå
større voluminer og dermed være
mere attraktive for private aktører,
som fx skal investere i nye maskiner.

Er der ikke interesse for at håndtere en
given fraktion, giver lovforslaget
mulighed for, at kommunen kan søge
dispensation til etablering af et offentligt
privat selskab. Den proces tager dog
tid, da det vil kræve to på hinanden
følgende udbudsprocesser.
Overgangsordningen og timing i
forhold til salg/nedlæggelse af anlæg
Hvis kommunen har et sorterings- eller
behandlingsanlæg, kan kommunen
fortsat eje anlægget i en overgangs
periode på fem år, hvis det udskilles til
et selskab. Anlægget skal konkurrere
på lige vilkår med markedet om
kommunens affald.
Kommunen skal anmelde deltagelsen i
overgangsordningen til Forsynings
tilsynet. Anmeldelsen skal formentlig
ske senest 30. september 2022, og
kommunen skal afhænde anlægget
senest ved overgangsordningens
udløb 1. januar 2027.
Det er vigtigt, at kommunen allerede nu
overvejer timingen af salg/nedlæggelse
af sine anlæg: Vil anlægget kunne
klare sig i et kommercielt marked? Skal
et salg afvente indgåelse af kontrakter
med flere kommuner? Eller er det
relevant at søge efter en privat medejer,
som deltager i selskabet i overgangs
ordningen og derefter overtager
selskabet?
Kommunen kan søge om dispensation
for anlæg til automatisk sortering af
affald til materialenyttiggørelse fra
restaffald, så de fortsat kan ejes og
drives efter overgangsordningen.
Kom i gang nu
Inden kommunen gennemfører udbud
om behandling af de enkelte fraktioner,
er følgende overvejelser relevante for
at opnå de bedste handlemuligheder:
• Skal organiseringen af kommunens
samlede affaldsaktiviteter (ind

samling, genbrugspladser,
behandlingsanlæg, deponi,
forbrænding) ændres?
• Har kommunen anlæg, som skal
selskabsgøres og/eller sælges?
• Skal kommunen tilbyde små
erhvervsdrivende at indsamle deres
affald til materialenyttiggørelse?
• Skal kommunen udbyde opgaverne
alene eller sammen med andre – og i
givet fald hvem?
• Skal kontrakternes varighed tage
højde for tidsplanen for de nye
regler om producentansvar?
Optimalt bør disse overvejelser gå
forud for udbuddet, og processen bør
derfor sættes i gang nu.

Henriette Soja
Partner, advokat
hso@horten.dk

Line Markert
Partner, advokat
lma@horten.dk

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk

Renée Van Naerssen
Advokat
rvn@horten.dk
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princip, der gælder i både ansættelses
retten og forvaltningsretten.
Som arbejdsgiver skal man altid fore
tage en proportionalitetsvurdering, før
man beslutter, hvordan man reagerer
over for en misligholdende medarbejder.
I vurderingen er det blandt andet
relevant at se på forseelsens grovhed,
tidligere påtaler eller advarsler, med
arbejderens anciennitet og arbejds
givers instrukser.
Forseelsens grovhed
Forseelsens grovhed vil naturligvis være
væsentlig at inddrage i en
proportionalitetsvurdering. Grovere
forseelser, herunder strafbare handlinger
eller handlinger, der udsætter kolleger
eller borgere for fare, vil ofte berettige
en bortvisning, mens mindre grove
forseelser normalt vil kræve en forud
gående advarsel eller påtale.

Hvornår er bortvisning
berettiget?
I tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet er bortvisning en af de
ansættelsesretlige reaktioner, som en arbejdsgiver kan benytte over for en
medarbejder. Det kan i konkrete sager være vanskeligt for en arbejdsgiver at
vurdere, om en bortvisning vil være berettiget fremfor en mindre indgribende
reaktion. Vi stiller her skarpt på nogle af de forhold, som arbejdsgiver skal være
opmærksom på, og som kan få betydning for, om en bortvisning anses for
berettiget.
Inden man som arbejdsgiver vælger at
bortvise en medarbejder, bør dette
skridt overvejes nøje. Det er nødvendigt
at overveje, om en mindre indgribende
reaktion vil være tilstrækkelig. Derud
over skal man som offentlig arbejds
giver iagttage de forvaltningsretlige
regler om blandt andet sagsoplysning,
partshøring og fyldestgørende
begrundelse – også selvom der kan
være tale om en alvorlig og tidspresset
situation.
Bortvisning kræver væsentlig
misligholdelse
Det almindelige udgangspunkt er, at et
ansættelsesforhold bringes til ophør
med det aftalte opsigelsesvarsel. I

særlige situationer kan et ansættelses
forhold bringes til ophør ved bort
visning, så ansættelsesforholdet
ophæves helt uden varsel.
Bortvisning er den mest alvorlige
ansættelsesretlige reaktion, en arbejds
giver kan anvende overfor en med
arbejder. En berettiget bortvisning
forudsætter, at medarbejderen har
opført sig på en måde, der kan betragtes
som en væsentlig misligholdelse af
ansættelsesforholdet. Det kunne fx
være:
• Ulovlig udeblivelse fra arbejdet
• Grov overtrædelse af arbejdspladsens
politikker
• Grov pligtforsømmelse

• Strafbare handlinger, fx tyveri fra
arbejdspladsen
• Arbejdsvægring.
Det vil dog altid afhænge af en konkret
vurdering af omstændighederne i den
enkelte sag, om forholdet kan berettige
en bortvisning. Hvis bortvisningen er
uberettiget, har medarbejderen krav
på en erstatning svarende til lønnen i
den manglende opsigelsesperiode.
Hvis medarbejderens adfærd heller
ikke kunne berettige en gennemført
opsigelse, kan godtgørelse for urimelig
opsigelse også komme på tale. Derfor
kan en fejlagtig bortvisning vise sig at
blive dyr.
Proportionalitetsvurdering
Ved vurderingen af, om en bortvisning er
berettiget, vil det ofte være afgørende,
om en medarbejders misligholdelse
kunne håndteres med en mindre ind
gribende reaktion, herunder opsigelse,
advarsel eller påtale. Det er en
konsekvens af det proportionalitets

Det kan desuden have betydning, om
forseelsen indebærer en forsætlig
tilsidesættelse af ansættelsesforholdets
pligter, og om det begåede forhold har
påvirket forholdet mellem arbejdsgiver
og medarbejder på en sådan måde, at
arbejdsgiveren har mistet tilliden til, at
medarbejderen kan fortsætte med at
varetage stillingen i en opsigelses
periode. Her kan inddrages særlige
forhold, der gør sig gældende for
arbejdspladsens drift og opgave
løsning.
Tidligere advarsler eller påtale
Det vil også være relevant at inddrage
i vurderingen, om den enkelte med
arbejder tidligere har fået påtaler eller
advarsler af arbejdsgiveren. Hvis der
tidligere er givet påtaler eller advarsler,
skal der generelt mindre til, før en
bortvisning anses for berettiget.
Tidligere påtaler eller advarsler vil dog
især have betydning, hvis de vedrører
forhold, der ligner den aktuelle forseelse.
Det bør også overvejes, om arbejds
giveren tidligere har accepteret for
holdet eller lignende forhold hos den
enkelte medarbejder eller hos andre
medarbejdere. I så fald vil forholdet
vanskeligt kunne danne grundlag for
en bortvisning uden forudgående
advarsel eller påtale.
Medarbejderens anciennitet
Den enkelte medarbejders anciennitet
kan også tillægges betydning. Hvis en
medarbejder har været på arbejds
pladsen over en lang årrække og ikke
tidligere har udvist uacceptabel
adfærd, vil en berettiget bortvisning
ofte kræve, at der er tale om en meget
grov forseelse.

Instrukser
I vurderingen indgår også klarheden i
arbejdsgivers instruktioner, og om
medarbejderen er blevet oplyst om
konsekvenserne ved bestemte
handlinger. Der kan være tilfælde, hvor
arbejdsgiver fx i en personalepolitik på
forhånd har tilkendegivet, at der vil
blive lagt særlig vægt på overholdelsen
af bestemte regler.
I en faglig voldgiftssag fra 2020 fandt
opmanden, at en bortvisning af en
medarbejder, der havde handlet i strid
med arbejdspladsens klare retnings
linjer, var berettiget. Opmanden lagde
vægt på, at konsekvenserne ved
handlingen måtte have stået klart for
medarbejderen.
Håndtering af sagen
En bortvisning er en afgørelse i
forvaltningslovens forstand. I bort
visningssager skal man som offentlig
arbejdsgiver derfor iagttage de
forvaltningsretlige regler, der gælder
for afgørelser. Det gælder blandt
andet reglerne om sagsoplysning,
partshøring, begrundelse mv.
Særligt partshøringsprocessen volder i
praksis problemer, og det følgende
fokuserer derfor på den offentlige
arbejdsgivers partshøringspligt.
En mangelfuld partshøring kan i særlige
tilfælde betyde, at en afgørelse om
bortvisning tilsidesættes, medmindre
det kan godtgøres, at manglen er uden
væsentlig betydning i det konkrete
tilfælde.
Partshøring
Der skal være gennemført en parts
høring, før der kan træffes afgørelse
om bortvisning. Det skal sikre, at den
enkelte medarbejder bliver bekendt
med bortvisningsgrundlaget og får
mulighed for at udtale sig, inden der
træffes afgørelse om bortvisning.
Den enkelte medarbejder skal have
mulighed for at fremkomme med et
partshøringssvar. Der gives typisk en
frist herfor på 1–2 uger, men fristen kan
efter omstændighederne være kortere.
Afhængig af omstændighederne kan
det også være relevant med en
supplerende partshøring, herunder hvis
der opstår et behov for at afdække
forholdet yderligere.
Partshøringsprocessen kan bidrage til
at afdække de konkrete forhold, der
ligger til grund for den påtænkte
bortvisning – og kan således også
hjælpe arbejdsgiveren til at vælge den
rette reaktion.

Pligt til at reagere hurtigt
Ved bortvisning har man som arbejds
giver pligt til at reagere hurtigt over
for medarbejderen for at undgå
passivitet. Tommelfingerreglen er, at
arbejdsgiver skal reagere på
misligholdelsen inden for en uge.
Hvis arbejdsgiver iværksætter parts
høringsprocessen inden for den frist,
vil der ikke foreligge passivitet, så
længe en beslutning om bortvisning
træffes umiddelbart efter parts
høringens gennemførelse.
Hjemsendelse
Som arbejdsgiver kan man ved mistanke
om alvorlige forseelser vælge at fritage
medarbejderen fra tjeneste med
sædvanlig løn, indtil der er truffet
afgørelse om reaktion. En sådan
fritagelse kræver ikke forudgående
partshøring.
Hvis en medarbejder hjemsendes,
mens forholdet bliver undersøgt, kan
det hindre medarbejderen i at tilgå sin
pc, herunder mails og andre relevante
dokumenter, og vanskeliggøre med
arbejderens muligheder for at
undersøge og udtale sig om forseelsen,
der ligger til grund for den påtænkte
bortvisning. Som arbejdsgiver bør man
derfor sikre, at medarbejderen ikke
afskæres fra at svare fyldestgørende på
høringen, fordi denne er hjemsendt.

Erik Wendelboe Christiansen
Advokat
ewc@horten.dk

Kristine Friis Nolsø
Specialistadvokat
kfn@horten.dk

Marie Sylvest Fosbo
Advokatfuldmægtig
msf@horten.dk
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Tre højesteretsdomme om
gæsteprincippet
Kommunernes bidrag til
kystbeskyttelse
Ankestyrelsen fastslår i en ny udtalelse, at kommunernes muligheder for at
bidrage til finansiering af kystbeskyttelse skal vurderes efter kystbeskyttelses
loven og ikke kommunalfuldmagtsreglerne. Derudover fremgår det, at
kommunerne kan vælge at foretage fuld finansiering af kystbeskyttelses
foranstaltninger.
Finansieringen af fælles kyst
beskyttelsesprojekter efter kapitel 1a i
kystbeskyttelsesloven sker ved bidrag
fra de beskyttede grundejere og andre,
som opnår en fordel ved projektet.
Kommunen kan også vælge selv at
bidrage til finansieringen. Tidligere har
rammerne for kommunernes mulighed
for at finansiere fælles kystbeskyttelses
projekter været kommunalfuldmagten,
således at kommunerne har kunnet
bidrage i det omfang, hvor der var en
særlig kommunal interesse i kyst
beskyttelsen.
I de senere år er det dog blevet
diskuteret, om det i virkeligheden er
selve kystbeskyttelsesloven, der inde
holder hjemmel for kommunerne til at
bidrage til finansieringen, og om der er
grænser for, hvor meget kommunerne
kan bidrage med. Det vil sige, om en
kommune kan vælge at finansiere hele
kystbeskyttelsen uanset lovens udgangspunkt om grundejerfinansiering.
Udtalelse fra Ankestyrelsen
I forbindelse med det fælles projekt for
beskyttelse af nordkysten af Sjælland
blev der indleveret en klage til
Ankestyrelsen over Helsingør
Kommunes beslutning om kommunens

fulde finansiering af den del af projektet,
som etableres i Helsingør Kommunes
geografiske område.
Klagerne var af den opfattelse, at en
kommunal beslutning om, at grund
ejerne slet ikke selv skulle til lommerne
og bidrage til finansiering af den del af
projektet, der vedrører initialfordring,
gik længere end muligt inden for det
gældende regelgrundlag.
Til brug for sin vurdering af sagen
indhentede Ankestyrelsen vejledning
fra Kystdirektoratet. På den baggrund
udtalte Ankestyrelsen, at kyst
beskyttelseslovens § 9 indeholder
hjemmel til, at kommunerne kan
foretage delvis eller fuld finansiering af
et fælles kystbeskyttelsesprojekt.
Bestemmelsen er fra 2018, og i sin
udtalelse henviser Ankestyrelsen til, at
det fremgår af forarbejderne, at
kommunerne kan yde hel eller delvis
støtte til kystbeskyttelsesprojekter, der
er omfattet af bestemmelsen.
Sikkert grundlag for fuld finansiering
Ankestyrelsens udtalelse afklarer den
usikkerhed, der tidligere har været i
forhold til grundlaget for kommunernes
muligheder for at foretage kommunal

finansiering af de fælles kyst
beskyttelsesprojekter.
Fremadrettet giver det kommunerne
et sikkert hjemmelsgrundlag for selv at
bidrage til projekter, herunder at fore
tage fuld finansiering af projektet, hvis
der er politisk ønske herom.
Ud fra bestemmelsens ordlyd eller
forarbejderne er der ikke formuleret
krav til grundlaget for beslutningen
forstået på den måde, at der skal kunne
argumenteres for en særlig kommunal
interesse i finansieringen. Muligheden
for fuld finansiering kan derfor anvendes
direkte i medfør af kystbeskyttelses
loven uanset, om der foreligger en
særlig interesse for kommunen.

Henriette Soja
Partner, advokat
hso@horten.dk

Marie Bockhahn
Specialistadvokat
mbb@horten.dk

Højesteret har på kort tid afsagt tre domme om gæsteprincippet og dermed
nuanceret retstilstanden på området.

gæsteprincippet finder således ikke
anvendelse som udfyldende regel.”

1. Aalborg Kloak
Sagen angik, om Aalborg Kloak A/S
skulle betale for ledningsarbejder, der
var nødvendiggjort af lodsejerens
forhold.

Højesteret fandt, at fravigelsen af
gæsteprincippet havde hjemmel i
elsikkerhedsloven, og:

Vejdirektorat blev derved pålagt at
betale omkostningerne til arbejderne
på alle 21 ledninger.

“at en pligt for lodsejerne til selv at
betale udgifterne kan medvirke til at
begrænse omfanget af eventuelle
fremtidige omlægninger af jordkabel
anlægget, der skal sikre, at havmølle
parken Kriegers Flak er tilsluttet det
danske elnet. Et sådant vilkår varetager
dermed forsyningsmæssige og sam
fundsøkonomiske hensyn og går ikke
videre end, hvad disse hensyn kan
begrunde.”

Dommene medfører nuanceret
retstilstand for brug af
gæsteprincippet
De tre principielle højesteretsdomme
er gode nyheder for ledningsejerne.
Muligheden for at opretholde
placeringen af forsyningsledninger,
herunder med fravigelse af gæste
princippet, er styrket.

Ledningerne var oprindelig anbragt i
kraft af en kendelse fra landvæsens
kommissionen og en tinglyst servitut
om ledningerne. Det fremgik ikke
direkte af servitutten, om gæste
princippet var fraveget, eller om der
var betalt vederlag til lodsejeren.
I dommen forholder Højesteret sig til
Vintapperrampesagen (U.2015.2854),
hvor manglende betaling af vederlag
medførte, at en aftale om ledningens
anbringelse blev underlagt en ind
skrænkende fortolkning i lighed med
gaveløfter.
Højesteret har i den nye dom præciseret,
at tilsvarende fortolkning ikke gælder
for ledninger, der er anbragt ved land
væsenskommissionskendelse, idet:
“Der er tale om en offentligretlig
afgørelse truffet med hjemmel i lov[…]
Højesteret finder derfor, at der i disse
tilfælde er en formodning for, at
arealejeren selv – på samme måde
som ved andre arbejder på arealet
– skal betale for ledningsomlægninger,
der sker på arealejerens foranledning,
og at det således må kræve særlige
holdepunkter i den offentligretlige
afgørelse, hvis dette udgangspunkt
skal fraviges.”

Højesteret foretog i modsætning til
landsretten en prøvelse af, om servitut
vilkåret opfyldte betingelserne for
ekspropriation og fandt, at det konkret
var tilfældet.

Dommene har nuanceret retstilstanden
i forhold til Vintapperrampedommen.
Navnlig er det nu blevet klart, at det
langt fra altid gælder, at ledningsejeren
skal løfte bevisbyrden for, at gæste
princippet er fraveget.

3. Holstebromotorvejen
Sagen handlede om fortolkning af
privatretlige deklarationer, jf. lands
aftalerne, i forbindelse med arbejder
på 21 ledninger.
Med henvisning til gæsteprincippet og
Vintapperrampesagen anførte
Vejdirektoratet, at ledningsejerne skulle
afholde omkostningerne til arbejderne.

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

Line Markert
Partner, advokat
lma@horten.dk

2. Kriegers Flak
Sagen handlede om anlæg af en trans
missionsledning til havvindmølleparken
Kriegers Flak.

Fire af ledningerne var i sin tid anbragt
af kommunen som ledningsejer i et
areal, som kommunen selv ejede.
Højesteret udtalte, at betragtningen
om et gavemoment ikke i
almindelighed kan overføres på
sådanne tilfælde. Tværtimod gælder
der en formodning om, at en lednings
servitut i de tilfælde har til formål at
fravige gæsteprincippet i forhold til en
senere arealejer.

Ledningen var anbragt ved ekspropriation,
som pålagde lodsejerne en servitut, som
fraveg gæsteprincippet. Lodsejerne gjorde
gældende, at dette vilkår var unødigt
indgribende og derfor ikke lovligt.

For de resterende ledninger anførte
Højesteret, at “når der er aftalt
erstatning for selve anbringelsen af
ledninger, er tilladelsen til at anbringe
ledninger givet mod vederlag, og

Tue Bing Trier
Director, advokat
ttb@horten.dk
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Assessment (TIA) i overensstemmelse
med det Europæiske Databeskyttelses
råds (EDPB) anbefaling af 18. juni 2021
om supplerende foranstaltninger.
Overførselsgrundlag
De største cloudleverandører anvender
EU-Kommissionens standardkontrakt
bestemmelser (SCC’er) for overførsler
til tredjelande. Leverandøren vil ofte
selv have indgået standardkontrakten
med underdatabehandlere i tredje
lande. Den dataansvarlige er dog
stadig ansvarlig for, at der faktisk er
etableret et gyldigt overførselsgrund
lag, og skal derfor påse, at de indgåede
SCC’er kan dokumenteres.

Er cloudservices i USA
forenelige med GDPR?
Offentlige myndigheders brug af cloudservices er i de seneste år steget
markant. Cloudløsninger har mange fordele, da de bl.a. bidrager til hurtigere
it-udvikling, mere effektiv skalering og et højt sikkerhedsniveau. Offentlige
myndigheder bør dog kun anvende cloudservices i det omfang, det er foreneligt
med databeskyttelsesreglerne, særligt i relation til overførelser til tredjelande.
Vi ser på, hvad myndighederne skal have for øje ved indkøb og ibrugtagning
af forskellige cloudløsninger.
Begrebet ”cloud” bruges overordnet om
en ydelse, der leverer standardiserede
it-ressourcer, typisk på større samlinger
af servere, der tilgås via internettet.
Der er tre modeller for cloud:
• Infrastruktur som en service (IaaS)
– kun adgang til infrastruktur
• Platform som en service (PaaS)
– adgang til en platform, men ikke
applikationer
• Software som en service (SaaS) –
adgang til en færdigudviklet cloud
platform.
Cloudservices kan leveres som en privat
cloud, en fælles cloud, en offentligt
tilgængelig cloud eller en hybridcloud.
Valg af servicemodel påvirker de data
beskyttelsesretlige vurderinger, som
offentlige myndigheder skal foretage
ved brug af clouden. Vælges der en
løsning, hvor mange af opgaverne
overlades til cloudleverandøren (fx
SaaS), har offentlige myndigheder en
større opgave med at sikre, at

leverandøren holder sig inden for data
beskyttelsesreglerne, herunder bl.a. at
leverandøren sikrer den fornødne
behandlingssikkerhed.
Risikovurdering og kendskab til
leverandøren
Helt grundlæggende er det vigtigt, at
offentlige myndigheder har kendskab
til den ønskede cloudservice samt den
ønskede leverandør og dennes under
leverandør. Det indebærer:
• Kortlægning af, hvilke person
oplysninger der behandles i skyen, til
hvilke formål og hvordan de behandles
• Hvem personoplysninger eventuelt
videregives eller videreoverlades til
og hvordan
• Hvilke potentielle hændelser, der kan
udgøre trusler mod
databeskyttelsen.
Oplysningerne er alle nødvendige for at
kunne gennemføre en risikovurdering
og beslutte, hvilke sikkerhedstiltag der
skal implementeres for at have et sikkert

databeskyttelsesniveau. Først når risiko
vurderingen er gennemført, kan man
vurdere, om den påtænkte cloudservice
kan anvendes til behandlingsaktiviteten,
uden at det medfører stor risiko for de
registrerede.
Kendskab til leverandøren indebærer,
at myndigheden skal have fuldt over
blik over alle aktører i databehandlings
kæden (bl.a. underdatabehandlere) –
fra den leverandør, der har de fysiske
servere stående, til den leverandør, der
leverer support og udvikling. Det
kendskab er særlig relevant ved brug
af cloudydelser, hvor kæden ofte er
kompleks på grund af de store cloud
leverandørers mange underleverandører
og forgrening ud i mange lande uden
for EU.
Tredjelandsoverførsler ved brug af
cloudydelser
Når man gennemgår databehandlings
kæden, er det for de fleste cloud
leverandører ikke usandsynligt, at
personoplysningerne på et tidspunkt i
kæden overføres til et (GDPR-mæssigt)
usikkert tredjeland, fx USA. I de
situationer skal kapitel 5 i data
beskyttelsesforordningen (GDPR)
efterleves, herunder særligt kravet om
et gyldigt overførselsgrundlag og
udarbejdelsen af en Transfer Impact

TIA – vurdering af tredjelandets
lovgivning og praksis
Den dataansvarlige skal også sikre sig,
at lovgivning og/eller praksis i tredje
landet ikke påvirker effektiviteten af
overførselsgrundlaget – såkaldt
problematisk lovgivning/praksis. Lov
givning og/eller praksis er problematisk,
når den fx giver hjemmel til at retshånd
hævende myndigheder må indsamle
eller tage sig adgang til de overførte
oplysninger på en måde, der ikke
opfylder væsentlige garantier, som er
givet ved EU’s Charter, herunder fx
databehandling i overensstemmelse
med proportionalitetsprincippet og
adgang til at håndhæve rettigheder
ved domstolene. Hvis problematisk
lovgivning identificeres, har den data
ansvarlige tre muligheder: Suspendere
overførslen, etablere effektive
supplerende foranstaltninger, eller
udarbejde en rapport, der viser og
dokumenterer, at den problematiske
lovgivning ikke vil finde anvendelse for
de pågældende personoplysninger
eller leverandøren i tredjelande.
Fordi det er så omfangsrigt at vurdere
lovgivning og praksis i tredjelande,
anfører Datatilsynet, at hvis mange
tredjelande er involveret i kæden, kan
den dataansvarlige basere sin vurdering
af landene på et worst case scenario,
hvor alle involverede tredjelande har
problematisk lovgivning og praksis.
Supplerende foranstaltninger
De supplerende foranstaltninger kan
være tekniske, organisatoriske og
kontraktuelle. En teknisk foranstaltning
er fx kryptering, hvor det skal sikres, at
data krypteres “in transit, at rest and in
motion”, da risikoen for, at
myndighederne i tredjelandet tilgår
oplysningerne, dermed reduceres
væsentligt. Det afgørende er, at for
anstaltningerne er effektive. Kryptering
vil dog ikke udgøre en effektiv
foranstaltning, hvis leverandøren

foretager krypteringen og efter
følgende selv er i besiddelse af
dekrypteringsnøglen, når den retshånd
hævende myndighed i tredjelandet
også kan stille krav om udlevering af
dekrypteringsnøglerne.
Udarbejdelse af en rapport
Via objektiv, troværdig og tilgængelig
information og oplysninger fra
leverandøren skal en rapport kunne
vise, at den problematiske lovgivning
og/eller praksis ikke er relevant for den
påtænkte overførsel, fx fordi lovgivning/
praksis ikke finder anvendelse for de
overførte oplysninger eller leverandøren
i tredjelandet. Oplysninger fra
leverandøren kan bl.a. være, at denne
ikke tidligere har modtaget
anmodninger fra tredjelandets rets
håndhævende myndigheder, eller at
anmodningerne under alle omstændig
heder ikke har omfattet de typer af
personoplysninger, der påtænkes over
ført af den offentlige myndighed. Der
må dog ikke være såkaldte protective
orders, der fratager leverandøren
muligheden for at oplyse om, at den har
modtaget anmodninger fra tredjelandets
retshåndhævende myndigheder om
udlevering af personoplysninger.
Overførsler til cloudleverandører i USA
EU-Domstolen udtalte i Schrems
II-sagen (C-311/18), at USA havde
problematisk lovgivning, der indebar, at
en myndigheds overførsel af person
oplysninger til USA skulle undergives
supplerende foranstaltninger, før den
var lovlig.
Ifølge EDPB er der ikke supplerende
foranstaltninger, der er tilstrækkeligt
effektive til at imødegå risikoen for, at
myndighederne kan få adgang til
oplysningerne, hvis oplysningerne
overføres i klar tekst, det vil sige uden
at være krypterede eller hashede.
Offentlige myndigheder har derfor
umiddelbart ikke mulighed for at
overføre personoplysninger i klar tekst
til USA, medmindre det på baggrund
af objektiv, troværdig og tilgængelig
information kan påvises, at den
problematiske lovgivning ikke er
relevant for den påtænkte overførsel.
Det kan fx være tilfældet, hvis der kun
overføres oplysninger, som skal være
offentligt tilgængelige fx på
internettet.
Overførsler til cloudleverandører ejet
af moderselskaber i USA
En række cloudleverandører har
EU-baserede hosting-centre og over
fører som udgangspunkt ikke
oplysninger til USA, selvom de har
moderselskaber i USA. De hosting

faciliteter kan dog være underlagt
CLOUD Act i USA, som kan pålægge
cloudleverandøren at udlevere
oplysninger til retshåndhævende
myndigheder i USA via moderselskabet
i USA – også selvom oplysningerne
kun opbevares på datacentret i EU.
Hvis leverandøren eller underdata
behandleren i de situationer udleverer
oplysningerne og dermed handler i
strid med databehandleraftalen, fore
ligger der en utilsigtet overførsel. Her
vil det være den cloudleverandør, der
udleverer oplysningerne, som er
ansvarlig for overførslen til USA, og
ikke den offentlige myndighed.
Overførslen vil formentlig ikke være
lovlig efter GDPR.
Den offentlige myndighed er ansvarlig
for kun at anvende databehandlere,
som kan stille tilstrækkelige garantier
for, at GDPR overholdes, at risiko
vurderingen af databehandleren tager
højde for den utilsigtede overførsel, at
der iværksættes de fornødne sikkerheds
foranstaltninger, og at myndigheden
griber ind, hvis den bliver gjort
bekendt med en utilsigtet overførsel.
Der er derimod ikke tale om en
utilsigtet overførsel, hvis det fremgår
af databehandleraftalen, at cloudleverandøren har ret til at overføre
personoplysninger til tredjelande med
henblik på at efterleve anmodninger om
udlevering fra tredjelandsmyndigheder.
Det kan være pakket ind i formuleringer
som “overholde juridiske forpligtelser”
i databehandleraftalen, og det er i så
fald også den offentlige myndighed,
der har ansvaret for, at overførslen til
tredjelandets myndigheder vil være
lovlig. Ved sådanne tilsigtede over
førsler skal der derfor også laves
supplerende foranstaltninger som
beskrevet ovenfor.

Birgitte Toxværd
Partner, advokat
bit@horten.dk

Christoffer Alsted Skafte
Advokat
chs@horten.dk
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Ændring af
klimatilpasningsprojekter på
overgangsordningen
Mange spildevandsselskaber gennemfører klimatilpasningsprojekter omfattet
af overgangsordningen, der indebærer, at projekterne ikke er omfattet af de
regler, der trådte i kraft 1. januar 2021. Men hvordan kommer projekterne helt i
mål uden at falde ud af overgangsordningen igen?

Tre gode råd
Hvis man udfører et klimatilpasnings
projekt, fx et medfinansieringsprojekt,
bør man være opmærksom på følgende:

Hvilke ændringer kan gennemføres
uden bortfald af overgangsordningen
De efterfølgende ændringer skal 1)
være indholdsmæssige ændringer af
en medfinansieringsaftale eller
samarbejdsaftale og 2) medføre
ændrede omkostninger for spildevands
selskabet, hvis det ændrede projekt
skal kunne falde udenfor overgangs
ordningen.

1. Indebærer ændringer af projektet en
indholdsmæssig ændring af aftalen?
I så fald bør man vurdere, om
ændringen gør, at projektet bliver
omfattet af de nye regler.
2. Planlæg ændringer i god tid og
overvej om ændringen kan gennem
føres, uden at projektet falder uden
for overgangsordningen.
3. Ansøg om nyt forhåndstilsagn fra
Forsyningssekretariatet. Det giver
sikkerhed for, at spildevandsselskabet
fortsat lovligt kan bruge penge på
projektet.

Den 1. januar 2021 blev reglerne for
spildevandsselskabers klimatilpasning
ændret. Fremover skal spildevands
selskabernes klimatilpasning blandt
andet ske til et samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt niveau. Samtidig blev
der dog indført en overgangsordning,
der gør det muligt at færdiggøre
igangværende projekter efter de
tidligere regler. Det kræver, at der var
foretaget væsentlige, irreversible
investeringer i projekterne, inden de
nye regler trådte i kraft. Det er særlig
relevant, hvis projekterne ikke kan
gennemføres som planlagt efter de
nye regler – fx hvis de ikke opfylder de
nye krav til samfundsøkonomisk
hensigtsmæssighed.
Status i dag er, at mange spildevands
selskaber har anmeldt deres projekter
til overgangsordningen. En del af dem
har også fået forhåndstilsagn fra
Forsyningssekretariatet om, at
projekterne opfylder betingelserne for
at være omfattet af overgangsordningen.
Ændringer kan føre til bortfald af
overgangsordningen
Et projekt kan falde ud af overgangs
ordningen og blive omfattet af de nye
regler, herunder kravet om samfunds
økonomisk hensigtsmæssighed, hvis der
foretages visse ændringer. Det sker
dog ikke, hvis der før 1. januar 2021 var
afholdt væsentlige omkostninger, som
er relevante for det pågældende projekt.
Det betyder, at spildevandsselskaber
ikke længere lovligt kan betale
omkostninger til et klimatilpasnings
projekt fx midt i anlægsfasen. Hvis det
sker, afhænger det af de konkrete
aftaler, hvem der vil skulle betale
regningen til fx rådgivere og
entreprenører.

Det betyder, at omkostningsneutrale
ændringer eller ændringer, der kun
medfører ændrede omkostninger for
andre parter, ikke fører til, at projektet
falder udenfor overgangsordningen.
Efter vores opfattelse betyder det
også, at parterne kan lave ændringer,
som sker i medfør af aftalen eller må
anses for direkte at falde ind under
aftalen. Det kan fx være udnyttelse af en
aftalt option på at udvide kapaciteten i
et skybrudsbassin med 50 %.
Spildevandsselskaber kan få tillæg til
fordyrelser og udvidelser af med
finansieringsprojekter på overgangs
ordningen efter den gamle
medfinansieringsbekendtgørelses §§ 11
og 12. Efter vores opfattelse er der
meget, der taler for, at projektet kan
fortsætte på overgangsordningen, hvis
spildevandsselskabet kan få tillæg i
denne situation. Der foreligger dog
endnu ikke praksis, der bekræfter det.
Væsentlige omkostninger før
1. januar 2021
Projektet bliver ikke omfattet af de nye
regler på trods af en ændring, hvis
spildevandsselskabet har afholdt
væsentlige omkostninger til projektet
før 1. januar 2021, som er relevante for
det ændrede projekt.

Line Markert
Partner, advokat
lma@horten.dk
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Foranstaltninger efter
habitatdirektivet – hvornår
og hvordan
Habitatdirektivets regler er i stigende omfang genstand for klagesager i
klagenævnene. På baggrund af klagenævnsafgørelserne bør der i endnu
højere grad stilles skarpt på de foranstaltninger, som 1. instansen skal
inddrage, når der gennemføres planer og projekter; og ikke mindst hvornår
inddragelsen skal ske.
Habitatdirektivets regler om miljø
vurdering i art. 6(3)-(4) finder
anvendelse ved gennemførelsen af både
planer og projekter. Derfor skal der
indledningsvis foretages en screening
for at klarlægge, om den pågældende
plan eller det pågældende projekt kan
have en væsentlig indvirkning på
lokaliteten. Hvis en væsentlig ind
virkning ikke kan udelukkes, må der
udarbejdes en konsekvensvurdering.
Og hvis den viser, at planen eller
projektet vil skade lokalitetens integritet,
vil det være nødvendigt at benytte
undtagelsen i art. 6(4). Undervejs i
disse trin kan spørgsmålet opstå, om
den kompetente myndighed kan
inddrage en given foranstaltning i sin
vurdering.

Hvornår anvendes foranstaltninger?
Foranstaltningens karakter er med
andre ord afgørende for, hvornår i
sagsbehandlingen en foranstaltning
kan inddrages. I den forbindelse kan
flere af EU-Domstolens tidligere
afgørelser være en hjælp i vurderingen.
Fx fremgår det af sag C-323/17, at der
i screeningen ikke kan inddrages
afværgeforanstaltninger. Det bagved
liggende hensyn er, at screeningsfasen
ikke må svækkes, idet den netop skal
hvile på en vurdering af objektive
kriterier og lokalitetens subjektive
betingelser. Inddragelsen af en afværge
foranstaltning vil således i sig selv tale
for, at en given aktivitet isoleret set
medfører en væsentlig påvirkning af
lokaliteten.

Foranstaltninger
Efter habitatdirektivet arbejdes der
med to typer af foranstaltninger: Den
afværgende foranstaltning og den
kompenserende foranstaltning. Når
man overvejer en given foranstaltning,
må formålet med foranstaltningen
altid inddrages i overvejelserne.
Formålet med afværgeforanstaltningen
er at reducere eller undgå projektets
skadelige virkninger, mens en
kompenserende foranstaltning er
kendetegnet ved, at den forsøger at
opveje en skade, som fx ikke har kunnet
afværges. Sidstnævnte vil typisk være
tilfældet, hvor der er tale om etablering
af erstatningsnatur.

Med hensyn til stadiet for konsekvens
vurderingen belyses dette emne i
sagen C-521/12, Briels. Her afviste
EU-Domstolen, at der kunne inddrages
kompenserende foranstaltninger og
udtalte, at der måtte inddrages
afværgeforanstaltninger. På dette
stadie forventes myndigheden at have
viden om negative virkninger og kan
herefter forsøge at afværge dem ved
hjælp af foranstaltningerne.
De kompenserende foranstaltninger er
derimod kun mulige at inddrage ved
anvendelsen af undtagelses
bestemmelsen i art. 6(4).

Enkel problemstilling, men
problematiske afgørelser
Problemstillingen i forhold til foran
staltninger efter habitatdirektivet er
relativ enkel og kan let håndteres. Ikke
desto mindre ser vi desværre stadig
flere nye nævnsafgørelser, hvor
problematikken ikke håndteres, og
hvor der tillades en inddragelse af en
given foranstaltning på et forkert
vurderingsstadie.
Når spørgsmålet opstår, om en given
foranstaltning kan inddrages på det
pågældende vurderingsstadie, må den
kompetente myndighed efter habitat
direktivet indledningsvis få overblik
over, hvilket vurderingsstadie, der
konkret er tale om. Herefter må det
overvejes, om der er tale om en
foranstaltning og i givet fald hvilken
type. Hvis foranstaltningen ikke kan
inddrages, må den holdes uden for
vurderingen.

Henriette Soja
Partner, advokat
hso@horten.dk
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Advokatfuldmægtig
jhl@horten.dk
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personale til løsningen af forvaltningens
opgaver, og at der er tilrettelagt
hensigtsmæssige arbejds- og sags
gange. Det betyder også, at borg
mesteren kan udstede generelle
instrukser og retningslinjer om de
formelle forhold vedrørende
forvaltningens sagsbehandling.

Borgmesteren har efter kommune
styrelsesloven tre forskellige roller.
Borgmesteren er for det første for
mand for kommunalbestyrelsen. Det
betyder blandt andet, at han har
ansvaret for forberedelse og ledelse af
kommunalbestyrelsens møder.
I sin egenskab af formand kan borg
mesteren imidlertid ikke bestemme
mere end de øvrige kommunal
bestyrelsesmedlemmer, ligesom
borgmesteren i almindelighed ikke kan
træffe beslutninger på vegne af
kommunalbestyrelsen. I de særlige
tilfælde, hvor en konkret sag ikke tåler

opsættelse, eller hvor sagen ikke giver
anledning til tvivl, kan borgmesteren
dog træffe beslutning. Her skal man
dog være opmærksom på, at kravet
om, at sagen “ikke giver anledning til
tvivl”, indebærer, at borgmesteren skal
vurdere, at der vil være enighed om
beslutningen; at der vil kunne skabes
et flertal, er ikke tilstrækkeligt.
Borgmesteren er for det andet
formand for økonomiudvalget og er
også ansvarlig for mødeforberedelse
og mødeledelse på disse møder. Her
svarer rollen til de andre udvalgsfor
mænds rolle.

Som følge af begrænsningerne i borg
mesterens kompetence adskiller
kommunestyret sig ganske væsentligt
fra ministerstyret.

Borgmesteren har alene ledelses
beføjelser i forhold til forvaltningens
ansatte og altså ikke i forhold til andre
kommunale organer. Selvom borg
mesteren formelt har ansvaret for
ledelsen af forvaltningen, er det ikke
en forudsætning for udfyldelsen af
denne rolle, at borgmesteren selv
udfører samtlige ledelsesopgaver. I
praksis vil den personalemæssige
ledelse og tilrettelæggelsen af arbejdet
være uddelegeret til administrative
chefer i kommunen.

Forvaltningen har pligt til at være
partipolitisk neutral
Embedsmandspligterne kender vi blandt
andet fra “Kodex VII” fra 2015, som
retter sig mod centraladministrationen
og beskriver syv centrale embeds
mandspligter: Lovlighed, sandhed,
faglighed, udvikling og samarbejde,
ansvar og ledelse, åbenhed om fejl og
partipolitisk neutralitet. KL har i 2016
offentliggjort et kodeks tilpasset de
kommunale rammer.

For at udfylde rollen som den øverste
daglige leder af forvaltningen skal
borgmesteren føre tilsyn med alle dele
af forvaltningen, herunder såvel det
personalemæssige som det
organisatoriske. Borgmesteren kan i den
forbindelse kræve, at forvaltningens
ansatte bidrager med de oplysninger,
som er nødvendige for at føre tilsynet.

Særligt spørgsmålet om partipolitisk
neutralitet kan i praksis give anledning
til svære grænsedragninger. Det skyldes,
at forvaltningen på den ene side har en
lydighedspligt og skal stå til rådighed
for og bistå politikerne, og at
forvaltningen på den anden side ikke
må yde rådgivning og bistand til rent
partipolitiske formål.

Begrænsninger i borgmesterens
beføjelser
Borgmesteren har – trods udtrykket
“øverste daglige leder” – ikke
kompetence i forhold til de materielle
forhold i de sager, som forvaltningen
behandler.

Det er oplagt, at forvaltningen ikke må
bistå politikerne med opgaver inden
for de enkelte partiers organisation,
herunder i forbindelse med valgkamp
og rådgivning om konstituering. Men
hvor går grænsen i den daglige
betjening af borgmesteren?

Det betyder, at borgmesteren ikke har
instruktionsbeføjelser over for ansatte i
forvaltningen i forhold til, hvordan de
konkrete sager skal afgøres – fx om
der skal gives en dispensation eller ej,
eller om der skal undtages oplysninger
i forbindelse med en afgørelse om
aktindsigt. Det betyder også, at
borgmesteren ikke har kompetence til
at ændre en afgørelse, som forvaltningen
har truffet.

Forvaltningens betjening af
borgmesteren
Forvaltningen er forpligtet til at betjene
borgmesteren i forbindelse med, at
borgmesteren repræsenterer kommunen
udadtil. Borgmesterbetjeningen kan fx
bestå i udarbejdelse af talepapirer,
pressemeddelelser, opslag på en
officiel borgmesterprofil på Twitter/
Facebook, nyheder til kommunens
hjemmeside mv.

Borgmesteren er den øverste daglige
leder af den kommunale forvaltning
Det forhold, at borgmesteren er den
øverste daglige leder af den kommunale
forvaltning, betyder, at borgmesteren
over for kommunalbestyrelsen har
ansvaret for alle formelle forhold
vedrørende forvaltningens indretning
og sagernes behandling.

Borgmesteren har desuden ikke
adgang til at give anvisninger til
forvaltningen i forbindelse med dens
beslutninger om konkrete sags
behandlingsskridt, fx sagsoplysning
eller høringer. Det kræver således en
beslutning i et kommunalt organ
(udvalg eller kommunalbestyrelse),
hvis forvaltningen skal pålægges at
foretage en særlig type sagsoplysning.

Derudover omfatter forvaltningens
betjening af borgmesteren drøftelser
om sagerne forud for udvalgsmøder.
Det kan både være indholdsmæssige
eller taktiske drøftelser.

Det betyder blandt andet, at borg
mesteren har ansvaret for, at der er
ansat tilstrækkeligt kvalificeret

Ovenstående betyder også, at borg
mesteren ikke har instruktionsbeføjelse
over for ansatte i forvaltningen med

Borgmesterens roller og
forholdet til forvaltningen
Borgmesteren er både formand for kommunalbestyrelsen, formand for
økonomiudvalget samt øverste daglige leder af den kommunale forvaltning.
Men hvad indebærer de tre roller i praksis, og hvilke begrænsninger er
borgmesteren underlagt?

hensyn til forvaltningens indstilling i de
sager, der forelægges kommunal
bestyrelsen, økonomiudvalget og de
stående udvalg.

For det tredje er borgmesteren den
øverste daglige leder af den kommunale
forvaltning. Borgmesterens rolle som
den øverste daglige leder af for
valtningen giver jævnligt anledning til
tvivl i praksis, og derfor stiller vi i det
følgende skarpt på netop forholdet
mellem borgmesteren og forvaltningen.

Forvaltningen er også forpligtet til at
betjene borgmesteren som
forvaltningens øverste daglige leder.
Borgmesteren kan fx bede forvaltningen
om oplysninger vedrørende de forhold
i forvaltningen, som borgmesteren har
ansvaret for. Derudover varetager
forvaltningen almindelige støtte

funktioner for borgmesteren, fx
sekretærarbejde og kalenderstyring.
Hvad må forvaltningen ikke bistå
borgmesteren med?
Forvaltningen må ikke bistå borg
mesteren med at udvikle egentlig
partipolitik. Omvendt er der ikke noget
til hinder for, at forvaltningen yder
borgmesteren bistand med at udvikle
de politikker, som drøftes i regi af
kommunalbestyrelsen.
Som følge af ovenstående må for
valtningen ikke betjene borgmesteren i
forhold, der ikke vedrører borg
mesterens funktion i kommunen.
Borgmesterbetjeningen må således
ikke omfatte private engagementer,
hvor borgmesteren ikke deltager på
vegne af kommunen. Det må heller ikke
omfatte partipolitiske engagementer
såsom gruppemøder, opstillingsmøder
og andre møder i borgmesterens parti.
Det betyder, at forvaltningen ikke må
bistå borgmesteren med forberedelse
mv. til sådanne møder.
Når forvaltningen bistår borgmesteren
med udarbejdelse af materiale til brug
for videreformidling af information (fx
om nye tiltag i kommunen), må det
ikke få karakter af kampagnelignende
materiale. Det hænger sammen med,
at forvaltningen ikke må bistå med
opgaver inden for de enkelte partiers
organisation.

Rikke Søgaard Berth
Partner, advokat
rsb@horten.dk
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Udbud?

Udbud?

Fast ejendom
Projektudvikling
Forkøbsret

Offentlig part

Temaserie om byudvikling:

Udviklingsprojekter og udbud
De danske byer vokser og vokser, og behovet for boliger, erhverv og kultur
driver byudviklingen i mange kommuner og regioner. Vi redegør for, hvordan
man som offentlig part navigerer i de udbudsretlige regler i forbindelse med
byudviklingsprojekter.
Offentlige aktører indtager typisk en
helt central rolle i udviklingen af by
områder. Det offentlige vil ofte eje
arealer eller tegne sig for en del af den
udvikling, som skal finde sted – fx ved
opførelse af offentlige/almene
institutioner, eksempelvis skoler,
sundheds- eller kulturfaciliteter. I
forbindelse med kommunens dialog
og aftaler med private aktører er det
nødvendigt at forholde sig til bl.a.
følgende emner:
• Hvem gælder udbudsreglerne for
– og hvornår?
• Køb/salg – forskellige regelsæt
• Markedsdialog
• Konkurrencekriterier.
Hvem gælder udbudsreglerne for
– og hvornår?
Det udbudsretlige regelsæt, som oftest
kommer i spil, når kommuner eller
regioner deltager i byudviklings
projekter, er udbudsbekendtgørelsen
(læs mere i første artikel i serien).
Udbudsbekendtgørelsen medfører, at
salg af kommunens henholdsvis
regionens faste ejendomme skal ske
efter forudgående offentligt udbud,
medmindre andet særligt er hjemlet i
lovgivningen.

Udbudsbekendtgørelsen indeholder dog
en række undtagelsesbestemmelser til
hovedreglen om, at salg af kommunal/
regional fast ejendom skal i udbud:
Offentligt udbud kan fx undlades ved
(ikke udtømmende liste):
• Salg til staten, en region, en kommune
eller et kommunalt fællesskab
• Salg til gennemførelse af offentligt
støttet byggeri i henhold til lov om
almene boliger mv. og lov om
støttede private ungdomsboliger
• Salg af en nedlagt tjeneste- eller
lejebolig til den hidtidige beboer
• Salg af et ubebygget areal under
2.000 m2, som ikke selvstændigt kan
bebygges
• Salg til institutioner mv., som
kommunen henholdsvis regionen
lovligt kan yde anlægsstøtte til
• Salg af fast ejendom til Statens
Ejendomssalg A/S (Freja
Ejendomme A/S).
Ud over de håndfaste bestemmelser,
som giver mulighed for direkte salg, er
det også muligt at undlade offentligt
udbud med tilsynsmyndighedens
(Ankestyrelsens) samtykke. Fx har
Ankestyrelsen tilladt, at kommuner
solgte offentlige arealer i forbindelse
med byudviklingsprojekter, hvor

arealerne fx indskydes i et areal
udviklingsselskab med kommunal
deltagelse eller sælges som led i
gennemførelsen af offentlige-privatepartnerskaber (OPP).
Således vil der være mulighed for, at
arealer, som fx skal indgå i større
projekter, kan sælges uden udbud.
Fritagelse for offentligt udbud forud
sætter dog, at tilbudsgiveren har en
særlig tilknytning til eller interesse i
netop den pågældende ejendom, der
gør det ubetænkeligt at afskære andre
tilbudsgivere fra at komme i betragtning.
Fritagelse forudsætter desuden, at
tilbudsgiveren har et konkret og aktuelt
behov for netop den omhandlede
ejendom. Det er desuden en forud
sætning, at salg, der fritages for
offentligt udbud, sker til markeds
prisen.
Køb/salg – forskellige regelsæt
Ovenstående regelsæt omhandler salg
af kommunale/regionale arealer. I
byudviklingsprojekter er det dog
vigtigt at huske, at de udbudsretlige
regler ikke kun kommer i spil ved det
offentliges salg af fast ejendom, men
også ved eventuelle indkøb, som sker i
processen.
Der sondres således mellem de udbuds
retlige regler, som gælder ved salget af
fast ejendom – og de udbudsretlige
regler, som gælder ved offentlige indkøb.

Det ses ofte, at der er behov for projekt
udviklingsbistand (rådgivning) i
forbindelse med et frasalg af en offentlig
ejendom – det er fx tilfældet ved
forkøbsretsmodellen, som blev omtalt
i forrige artikel.
De rådgivningsydelser vil som udgangs
punkt være omfattet af udbudslovens
regler og skal – afhængig af den
estimerede værdi af projektudviklings
ydelsen – konkurrenceudsættes. Den
offentlige part kan derfor meget vel
ende i en situation, hvor udbudsreglerne
skal iagttages i flere forskellige faser af
processen. Situationen kan illustreres
ved ovenstående figur.
Hvis værdien af projektudviklings
ydelsen overstiger tærskelværdien på
ca. 1,6 mio. kr., er det nødvendigt at
udbyde rådgivningsydelsen, inden
projektet kan realiseres. Det gør
processen noget mere vanskelig, idet
projektudvikleren (som opnår forkøbs
retten) ikke kan vælges frit.
Markedsdialog
For at lette processen – og for at få
den bedste indgang til markedet – er
det altid en god idé at overveje at
indlede sine byudviklingsovervejelser
med en grundig markedsdialog.
Både de udbuds- og kommunalretlige
regler giver gode muligheder for at
gennemføre markedsdialog.
Kommuner og regioner kan derfor
uden videre indgå i dialog med private
parter – både rådgivere og udviklere
– om såvel selve indholdet og
organiseringen af projektet.
Gode råd til markedsdialog:
• Tal med forskellige parter, så I får et
bredt kendskab til markedet

Selskab

• Hold flere dialogmøder, hvor ideer
og muligheder drøftes løbende
• Læn jer op af markedets holdning –
de ved, hvad de taler om!
• Undlad at give udvalgte aktører en
tids- eller vidensmæssig fordel
• Tag grundige referater og
dokumentér forløbet.
Konkurrencekriterier
Hvis projektet skal realiseres gennem
en forkøbsretsmodel, vil den offentlige
part have mulighed for at præge
projektets kvalitative indhold gennem
det udviklingsforløb, som faciliteres op
til udbuddet af den faste ejendom. Der
kan således indarbejdes de relevante
håndtag i det projektmateriale, som
følger den faste ejendom i forbindelse
med frasalget – fx ved at indarbejde
de ønskede faciliteter eller tekniske
specifikationer. Det vil derfor ikke altid
være nødvendigt at bruge konkurrence
kriterier til at nå de kommunale mål
sætninger, idet disse eventuelt kan
fastsættes ved at tage en aktiv rolle i
forbindelse med projektudviklingen.
Ofte vil det på den måde være muligt
at udbyde ejendommen til højest
bydende – og samtidig sikre det
offentliges interesser.
Anderledes forholder det sig, hvis den
offentlige part ønsker at sælge
ejendommen som et almindeligt salg
med vilkår. Hvis ejendommen
eksempelvis er tiltænkt erhverv (fx
butikker eller lignende), kan det være
relevant for den offentlige part at
tilrettelægge udbuddet, så der findes
den køber, som kan tilbyde “det bedste
forhold mellem pris og kvalitet”. På
den måde lægges der vægt på både
købesummens størrelse samt de
eventuelle kvalitative fordele den enkelte
køber bringer til bordet – fx gennem
indlevering af skitseprojekter. Udbuds

bekendtgørelsen giver mulighed for
det, da der kan sælges til en tilbuds
giver, der ikke har afgivet det højeste
købstilbud, hvis der på den måde
varetages en saglig, kommunal
henholdsvis regional interesse.
Inden for disse rammer kan der således
fastsættes konkurrencekriterier, som
kan styre projektet i den rigtige retning.
Den offentlige part er dog fortsat
underlagt kravet om salg til markeds
værdi og princippet om saglig
økonomisk forvaltning. Det er derfor
nødvendigt at overveje, hvordan
eventuelle konkurrencekriterier indgår
i den samlede evaluering, så de ikke er
for dyrt købte i forhold til prisen.
Eventuelle kvalitative forskelle – som
medfører forskellige tilbudspriser – kan
også betyde, at den offentlige part er
nødt til at genbesøge vurderingen af
markedsprisen i forbindelse med
evalueringen og træffe nogle til- og
fravalg, som potentielt har betydning
for både det politiske og samfunds
mæssige landskab.
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Leverandør
Støttebeløb

Kontrakt

Hjælpemiddel

Kommune

Bevilling

Borger

Indkøb af
hjælpemidler
Serviceloven forpligter landets kommuner til at støtte borgernes indkøb af
hjælpemidler, hvis produktet fx kan afhjælpe borgerens varigt nedsatte
funktionsevne. Vi giver et overblik over nogle af de overvejelser, som en
kommune bør gøre sig i forbindelse med tilrettelæggelsen af processen.
Efter servicelovens § 112 er landets
kommuner forpligtet til at bevillige støtte
til borgeres indkøb af hjælpemidler,
hvis produktet i væsentlig grad kan
afhjælpe varige følger af den nedsatte
funktionsevne, i væsentlig grad kan
lette den daglige tilværelse i hjemmet
– eller er nødvendig for varetagelsen af
et arbejde. Den kommunale støtte kan
enten ydes som udlån, naturalhjælp eller
som kontantydelse.
Det danske hjælpemiddelområde er
karakteriseret ved et udpræget frit valg
for den enkelte borger. Den fleksible
ordning fra 2010 går under betegnelsen
fritvalgsordningen og indebærer, at
den enkelte borger har ret til at vælge
nøjagtig det hjælpemiddel, som ved
kommende ønsker. Har en borger fx
præference for et bestemt produkt

eller mærke, giver fritvalgsordningen
mulighed for – mod egenbetaling af
prisdifferencen – selv at indkøbe et
dyrere produkt end det, kommunen
ville have valgt.
Med få undtagelser vil borgerens
bopælskommune være forpligtet til at
støtte borgerens indkøb af hjælpemidlet.
Det kommunale tilskud vil dog
maksimalt udgøre prisen på det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel, som
er tilgængeligt på markedet.
Det bedst egnede og billigste produkt?
Serviceloven giver de danske kommuner
kompetence til at beslutte, hvilket
hjælpemiddel der er bedst egnet til at
afhjælpe den enkelte borgers nedsatte
funktionsevne. Kommunen skal fore
tage en samlet vurdering af borgerens

situation, herunder behov og helbreds
mæssig tilstand.
Hvis en kommune ønsker, at et hjælpe
middel skal leveres af bestemte
leverandører, skal der herudover ind
drages repræsentanter for brugerne ved
udarbejdelsen af kravspecifikationerne.
Det følger af servicelovens § 112, stk. 2,
som skal sikre inddragelse af bruger
viden og erfaring, men også bidrage til
en forventningsafstemning mellem
borgerne og kommunen og tydeliggøre,
hvilke produkter den enkelte borger
kan forvente at få stillet til rådighed og
på hvilket kvalitetsniveau.
En kommune vil være forpligtet til at høre
Handicaprådet om kravspecifikationerne,
hvilket følger af lov om retssikkerhed
og administration på det sociale
område § 37 a, stk. 2. Det kan også
være relevant at inddrage andre. Det
gælder fx kommunale ældreråd, hvor
spørgsmålet om pligt til høring vil
skulle vurderes efter de retningslinjer,

der er fastsat i samarbejde mellem
kommunalbestyrelsen og ældrerådet,
jf. samme lovs § 30, stk. 3. Her vil
høringspligten altså kunne variere fra
kommune til kommune. Hvis flere
kommuner har valgt at indkøbe i
fællesskab, vil høringen skulle koordineres
i relation til lokale råd og øvrige aktører.
Udbudspligtigt indkøb?
En kommune kan – lidt forenklet
udtrykt – vælge mellem to forskellige
metoder for at sikre borgeren det
bevilligede hjælpemiddel: Enten kan
kommunen indgå en såkaldt leverandør
aftale i medfør af servicelovens § 112,
stk. 2. Alternativt kan kommunen i
medfør af servicelovens § 112, stk. 3,
sidste punktum, yde støtte til borgerens
egen anskaffelse af det bevilligede
hjælpemiddel. Og det er særligt den
sidste fremgangsmåde (det vil sige
støtte i medfør af servicelovens § 112,
stk. 3, sidste punktum), som har givet
anledning til en række udbudsretlige
sager.
For at kunne fastlægge bevillings
størrelsen for det bedst egnede og
billigste hjælpemiddel er det nødvendigt
at afklare det aktuelle prisniveau på
markedet. Det kan blandt andet ske
ved at gennemføre en udbudsproces
eller en tilbudsindhentning.
I den forbindelse opstår spørgsmålet,
om den enkelte kommune er forpligtet
til at gennemføre en udbudsproces i
overensstemmelse med reglerne i
udbudsloven, idet den kommunale

støtte til anskaffelsen af hjælpemidlet
indebærer en overførsel af midler fra
kommunen til leverandøren af det
pågældende hjælpemiddel.
Det relevante udbudsretlige spørgsmål
er imidlertid, om kommunen har en
direkte økonomisk interesse i hjælpe
midlet. Har kommunen ikke det, er der
ikke udbudspligt. Heller ikke selvom
kommunen yder betaling til
leverandøren.
Kravet om direkte økonomisk
interesse
Efter Klagenævnet for Udbuds faste
praksis anses en kommune for at have
en direkte økonomisk interesse i en
aftale, hvis kommunen selv fungerer
som leverandørens medkontrahent og
opnår ejerskab til hjælpemidlet. Ved
indgåelse af en egentlig leverandør
aftale om levering af hjælpemidler til et
kommunalt depot, vil den pågældende
kommune derfor være forpligtet til at
udbyde aftalen efter reglerne i udbuds
loven, forudsat at indkøbets værdi over
stiger den gældende tærskelværdi.
Det er imidlertid mere usikkert, om
fastsættelsen af prisen på det billigste
hjælpemiddel også skal ske ved
gennemførelsen af en udbudsproces,
når leveringen af hjælpemidlerne sker
til andre end kommunen selv, og
kommunens eneste interesse er at
identificere det støttebeløb, som skal
ydes i medfør af servicelovens § 112,
stk. 3, sidste punktum.

Klagenævnets seneste praksis
Klagenævnet for Udbud har med
kendelse af 6. januar 2022 fastholdt sin
tidligere praksis. Derfor er det formentlig
forsvarligt at sammenfatte klage
nævnets vurdering således: En
kommunens prisindhentning efter
servicelovens § 112, stk. 3, 3. punktum,
vil som udgangspunkt ikke være
omfattet af udbudsreglerne. Det
gælder i hvert fald i de tilfælde, hvor
borgeren opnår ejerskab til hjælpe
midlet og/eller de hjælpemidler, der
ikke skal tilbageleveres til kommunen
efter endt brug. En kommune kan
derfor anvende de såkaldte pris
indhentninger (ikke udbud) til at
identificere det relevante støttebeløb.
Ifølge klagenævnets praksis kan en
kommune også – under visse
betingelser – anvende en pris
indhentning, selvom kommunen måtte
have en direkte økonomisk interesse i
aftalen, fx fordi der anskaffes et
udlånshjælpemiddel, som dermed ejes
af kommunen. En af de helt centrale
betingelser for, at fremgangsmåden er i
overensstemmelse med udbuds
reglerne, er dog, at værdien af indkøbet
ikke må overstige den gældende
tærskelværdi. Derudover stilles der
krav om, at aftalen ikke må være af
interesse for udenlandske leverandører,
da der i modsat fald skal ske en national
annoncering af opgaven.
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Partner, advokat
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Bo Juul Jensen
Advokat
bjj@horten.dk

Rasmus Kirk Christensen
Erhvervsjuridisk fuldmægtig
rkc@horten.dk

24 Ret & Indsigt 2 | 2022

Ret & Indsigt 2 | 2022 25
Det vil typisk være totalrådgiveren, der
foretager de forundersøgelser og
planlægningsopgaver, der er
nødvendige for at realisere det plan
lagte bygge- og anlægsarbejde. Det
kan fx være opgaver relateret til
vurdering af byggegrundens egnethed,
miljøundersøgelser på grunden samt
vurdering af øvrige relevante natur- og
planforhold.

Fremgår det ikke klart af udbuds
materialet i eksemplet ovenfor ved
rørende et Natura 2000-område, at
tilbuddet skal inkludere tid til at
udarbejde en væsentlighedsvurdering
og en eventuel konsekvensvurdering,
vil det kunne medføre ekstraarbejde
og ekstra omkostninger i sidste ende.
Ligesom tidsplanerne for projekternes
realisering vil skulle ændres.

Det er som regel også totalrådgiveren,
der står for at indhente de nødvendige
myndighedsgodkendelser og tilladelser
til projektet, og som sørger for at ind
hente eventuelle nødvendige
dispensationer.

Det kan tilsvarende have stor betydning
for et bygge- og anlægsprojekt, om
der skal udarbejdes en vurdering efter
miljøvurderingsloven, om projektet
forudsætter håndtering af forurenet
jord, fredede arealer, eller om der skal
udarbejdes en ny lokalplan.

Desværre sker det ind imellem, at selve
projekt- og ydelsesbeskrivelsen ikke
fuldt ud tager højde for eller ikke klart
nok beskriver de opgaver, der skal løses
for at komme i mål med projektet. Det
gælder særligt for de opgaver, der skal
løses vedrørende natur- og miljø
mæssige forhold.

Husk at tænke natur og miljø
ind i udbudsprocessen
Udbud af kommunale bygge- og anlægsprojekter kræver forberedelse og
planlægning for at komme godt i mål. Det gælder ikke mindst kortlægning af
de relevante plan-, natur- og miljøforhold, som kan få store konsekvenser for
projektets økonomi og fremdrift senere i processen.
Kommunerne igangsætter bygge- og
anlægsprojekter for flere milliarder
årligt. Projekterne omfatter fx klima
sikring, renovering og nyanlæggelse af
veje, cykelstier, etablering af park
anlæg mv.
Projekterne er kendetegnet ved, at de
skal gennemføres inden for rammerne
af en række offentligretlige regler som
fx udbudsloven, miljø- og plan
lovgivningen samt miljøvurderings
loven. Desuden er projekterne underlagt
politisk vedtagne krav til projekt
økonomi (anlægsbevillinger) og
deadlines.
Der er med andre ord mange
elementer, der skal tages højde for, når
man som kommunal bygherre står for
at skulle igangsætte et kommunalt

bygge- og anlægsprojekt. Derfor er
forberedelsesfasen særlig vigtig.
Udarbejdelse af udbudsmaterialet
Et væsentligt fundament for at sikre
gennemførelsen af det kommunale
bygge- og anlægsprojekt til tiden og
inden for de bevilgede økonomiske
rammer er aftalegrundlaget med de
rådgivere og entreprenører, som skal
gennemføre projektet på kommunens
vegne. Aftalegrundlaget er som alt
overvejende hovedregel indeholdt i
udbudsmaterialet.
De aftaler, der indgås med rådgivere
og entreprenører, skal være dækkende
og give kommunerne det bedst mulige
grundlag for gennemførelsen af
projekterne.

Som kommunal bygherre er det derfor
vigtigt at sikre sig, at udbudsmaterialet
indeholder en beskrivelse af alle ydelser
og de krav, som de bydende rådgivere
og entreprenører skal imødekomme,
og som tager højde for de forskellige
anlægsfaser i projektet.
Hvis ikke man har fået alle krav med
fra start, kan det efterfølgende blive en
vanskelig og meget dyr proces at få
på plads med den valgte rådgiver eller
entreprenør. Derudover kan det
udbudsretligt blive et problem, hvis
den ønskede tillægsydelse indebærer
en væsentlig ændring af den indgåede
kontrakt.
Særligt vedrørende udbud af
rådgivningsydelserne
Større rådgivnings- og projekterings
opgaver udbydes ofte som total
rådgivning, hvor bygherren får råd
givning om alle dele af byggeprojektet
fra start til slut.

Årsagen til det er formentlig
kompleksiteten af opgaverne på det
natur- og miljøretlige område og det
forhold, at totalrådgiveraftalerne typisk
udbydes tidligt i processen. Det betyder,
at selve projektet er meget sparsomt
beskrevet på det tidspunkt, hvor total
rådgiveraftalerne sendes i udbud.
Det kan fx være tilfældet, når det
planlagte bygge- og anlægsprojekt
skal opføres tæt på eller i forbindelse
med et beskyttet naturområde.
De såkaldte Natura 2000-områder har
til formål at bevare og beskytte natur
typer og vilde dyre- og plantearter.
Beskyttelsen indebærer, at det kan
være nødvendigt at vurdere, om det
ansøgte i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter kan
påvirke et Natura 2000-område
væsentligt (en væsentlighedsvurdering).
Hvis det ansøgte viser sig at kunne
påvirke et Natura 2000-område
væsentligt, skal der også foretages en
nærmere konsekvensvurdering af
projektets påvirkninger på Natura
2000-området.
Konsekvenserne for projektet
Som bygherre er det vigtigt at være
opmærksom på, at en fyldestgørende
beskrivelse af opgaverne relateret til
håndteringen af natur- og miljøforhold
kan være afgørende for den efter
følgende overholdelse af tidsplan,
projektøkonomi og i sidste ende
muligheden for at realisere det
konkrete projekt.

Hvis udbuddet ikke indeholder en klar
beskrivelse af, at rådgiver skal stå for at
håndtere de nødvendige forunder
søgelser, indhente dispensationer og
tilladelser samt sikre en hensigts
mæssig koordinering af tidspunktet for
meddelelse af disse, kan et bygge- og
anlægsprojekt meget let forsinkes eller
fordyres.

udbud. I en markedsdialog kan man
som ordregiver dels få afprøvet
nogle af sine egne betragtninger om
projektets gennemførelse, dels få
relevant input fra forskellige aktører
på markedet til elementer, som man
måske ikke selv var opmærksom på.
• Overvej om I ønsker at indgå aftale
med én leverandør, som skal kunne
håndtere alle dele af projektet. Eller
om I som ordregiver selv ønsker en
mere aktiv rolle og derfor ønsker at
dele projektet op i flere aftaler, som I
selv står for styringen af.
• Vær opmærksom på at få identificeret
de opgaver, der skal varetages i
relation til håndtering af plan-, naturog miljøforhold fra starten af. På den
måde står det klart for tilbudsgiverne,
hvilke dele af processen de har
ansvaret for. Det vil også gøre den
efterfølgende kontraktopfølgning
lettere.
• Gør projekt- og ydelsesbeskrivelser
så klare og tydelige som muligt. Det
vil begrænse antallet af ekstra
arbejder.

Tilsvarende er det naturligvis relevant at
få klarlagt eventuelle uoverkommelige
hindringer for et projekt så tidligt som
overhovedet muligt.
Anbefalinger og løsningsforslag
Som nævnt er forberedelsen af udbud
af bygge- og anlægsprojekter vigtig,
så man som ordregiver får stillet de
rigtige krav og får beskrevet ydelserne
korrekt.
Ligesom alle de øvrige krav til projektet,
skal indholdet i rådgivernes og
entreprenørernes ydelser så vidt
muligt belyses fra start og indarbejdes
i udbudsmaterialet, så det er klart,
hvad der forventes af tilbudsgiverne.
Kravene til ydelsen kan formuleres
både som konkurrencekrav, eller som
krav der forudsættes opfyldt, og som
derfor ikke indgår som en del af til
delingen af kontrakten.
Fyldestgørende konkurrenceud
sættelse af flest mulige ydelser som en
del af det samlede projekt giver ordre
giver det bedste grundlag for at vurdere
de modtagne tilbud, ligesom man
lettere undgår tvister om ansvars
fordeling og indholdet af rådgivnings
forpligtelsen.
Vi har her oplistet en række anbefalinger,
som efter vores vurdering kan være
med til at give et godt grundlag for at
gennemføre det enkelte projekt:
• Overvej dialog med markedet forud
for gennemførelsen af det konkrete
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Morgenkaffe med Line
og Rikke
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Digitaliseringsprojekter i det
offentlige
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Webinarserie

Forvaltningen af handicapområdet
Statsrevisorerne behandlede i marts
2022 Rigsrevisionens Beretning nr.
13/2021 om forvaltningen af handicap
området. Beretningen vedrører både
kommunernes forvaltning af handicap
området og Social- og Ældre
ministeriets opfølgning og tilsyn med
området. Det fremgår af beretningen
til Folketinget, at Social- og Ældre
ministeriet har ført et utilfredsstillende
tilsyn med kommunernes forvaltning
af området, og at kommunernes sags
behandling på området i mange
tilfælde ikke lever op til servicelovens
bestemmelser.

I beretningen henvises der fx til, at
Ankestyrelsen har omgjort kommunernes
afgørelser på området i mere end hver
tredje sag, der er påklaget i perioden
fra 2013 til 2021.
Statsrevisorerne finder det særligt
bekymrende, da det øger risikoen for,
at udsatte borgere med psykiske eller
fysiske handicap ikke modtager de
ydelser, som de er berettigede til.
Statsrevisorerne henviser også til, at
antallet af omgørelser steg fra 2014 og
frem. Det skyldes bl.a. utilstrækkelig
sagsoplysning i kommunerne.

Der har i de seneste år været lanceret
en række tiltag for at mindske antallet
af fejl i sociale sager – både centralt fra
Ankestyrelsen, fx i form af Danmarks
kortet og ude i de enkelte kommuner,
fx i form af øget uddannelse.
Omgørelsesprocenten er dog fortsat
høj, og der er potentiale for at ned
bringe den ved at sætte endnu større
fokus på sagsbehandlingen i
kommunerne.
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Mellemkommunal refusion
- Et grundkursus i tre dele
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Udbudsrettens A-Z
Horten, Hellerup
Live-streaming via Microsoft Teams

Explore
what’s
im possible

Once the Danish wind adventure was a far
out dream. Now it is reality. Can we do the
same with solar power? And how do we
solve all the challenges along the way?

When the world changes, so do regulations.
Find your legal advisor at horten.dk

Find a way

