
JULEKALENDEROPSAMLING 
- FORSYNINGSRET
I december måned udgav Hortens afdelinger for udbudsret og offentlig ret tre julekalendere, hvor 
du hver dag fra den 1.-24. december kunne følge med i forskellige udbudsretlige og offentligretlige 
problemstillinger. Gennem en opsamling af udvalgte nyheder fra 2017 gav de tre julekalendere et 
overblik over udbudsretten, kommunalretten og forsyningsretten. Herunder følger en opsamling af 
julekalenderen inden for forsyningsretten.

1. REGISTRERING AF REELLE EJERE 
Alle danske virksomheder skal have registreret reelle ejere – også alle danske 
forsyningsvirksomheder. En reel ejer er en fysisk person, som direkte eller indirekte ejer og/eller 
kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Reelle ejere kan alene være fysiske personer. 

Juridiske personer som fonde, kommuner, stater og andre offentlige myndigheder kan derfor ikke 
være reelle ejere, selvom disse ultimativt ejer en virksomhed. Visse virksomheder har ingen reelle 
ejere. I de tilfælde skal virksomheden registrere, at virksomheden ikke har nogle reelle ejere, eller 
at virksomheden ikke kan identificere de reelle ejere.

En forsyningsvirksomhed er typisk ultimativt ejet af en kommune, og forsyningsvirksomheden 
har derfor ingen reelle ejere, da ingen fysisk person ejer eller kontrollerer ejerkommunen. 
Forsyningsvirksomheden skal derfor registrere, at virksomheden ikke har nogen reelle ejere. 
Direktionen indsættes herefter som reel ejer. Det skyldes, at direktionen har det nærmeste 
kendskab til virksomhedens risiko for at blive inddraget i hvidvask eller terrorfinansiering og kan 
træffe de nødvendige beslutninger i forebyggelsen heraf. 

Registreringen af direktionen som reel ejer har ikke indflydelse på ejerskabet af 
forsyningsvirksomheden, ligesom reglerne ikke indebærer nogen ændringer i forhold til ansvar 
eller kompetencer for virksomhedens ejer, bestyrelse eller direktion. Du kan læse mere om reelle 
ejere her.

2. GÆSTEPRINCIPPET
Gæsteprincippet finder anvendelse, når en ledningsejer uden vederlag har fået tilladelse til 
at anbringe en ledning på fremmed ejendom. I 2017 har ekspropriationsmyndighederne og 
domstolene truffet nogle spændende afgørelser om gæsteprincippets indhold. F.eks. afsagde 
Højesteret dom i cityring-sagen i februar, hvor de tog stilling til begrebet ”sammensatte 
anlægsprojekter”. Du kan læse mere om afgørelsen her. Gæsteprincippet har i de seneste år 
skærpet betalingsansvaret i forhold til ledningsejer. I en nyere afgørelse om princippet ”nyt-for-
gammelt” fastslår ekspropriationskommissionen dog, at når en anlægsmyndighed skal betale 
for ledningsomlægninger, skal ledningsejer ikke kompensere anlægsmyndigheden for den 
værditilvækst, som en ny ledning kan være udtryk for, hvis ledningsomlægningen ikke reelt har 
tilført ledningsejer nogen værdi. 

http://www.horten.dk/Viden/Artikler 2017/Kend-din-virksomheds-reelle-ejere
http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2017/Februar/Ny-hoejesteretsdom-om-gaesteprincippet


3. AKTINDSIGT
Selskaberne modtager løbende anmodninger om aktindsigt – det kan være en generel 
anmodning, fordi nogen er på ”fisketur”, eller fordi en grundejer har brug for konkrete 
oplysninger om sin ejendom, en sag eller andet. Kommunalt ejede forsyningsselskaber er 
omfattet af offentlighedsloven og skal derfor som udgangspunkt udlevere dokumenter og 
oplysninger om virksomhedens forhold, medmindre der er tale om personfølsomme oplysninger, 
forretningshemmeligheder, eller hvis anmodningen har et omfang, som gør det muligt at afvise 
anmodningen på grundlag af ressourcereglen. Reglerne er komplekse, så det er godt at sætte 
nogle faste strukturer op for håndtering af disse anmodninger. Et andet vigtigt forhold at være 
opmærksom på er, at oplysninger vedrørende forsyningsforhold rigtig tit vil være omfattet af 
miljøoplysningsloven. Det er derfor vigtigt også at være opmærksom på, om forpligtelserne til 
at udlevere oplysninger er udvidede på baggrund af denne lov. Du kan få mere information om 
aktindsigt i udbudssager i vores video om emnet.

4. KLIMATILPASNING I KOMMUNEPLANERNE
Regeringen fremsatte 14. november 2017 lovforslag om ændring af planloven. Det indebærer, 
at klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser og erosion skal indgå som et fast tema i 
kommuneplanen. Ifølge lovforslaget skal kommuneplaner for fremtiden indeholde retningslinjer 
for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Derudover skal 
kommunalbestyrelserne sikre, at der i kommuneplanen og lokalplanen bliver lavet retningslinjer 
og bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller 
erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de 
udpegede områder. Du kan læse mere om lovforslaget her, hvor du også kan se selve lovforslaget 
og regeringens øvrige initiativer på kyst- og klimaområdet.

5. LEDNINGSEJERREGISTER – NYT UDKAST TIL LOVFORSLAG
På nuværende tidspunkt ligger omtrent 750.000 km kabler, ledninger og rør nedgravet i 
jorden, som under visse gravearbejder bliver ødelagt. Graveskader medfører omkostninger 
for gravearbejderen og er samtidig til stor gene for borgere og virksomheder, der har brug 
for vand i hanen og strøm i stikkontakten. Graveaktørerne kan i Ledningsejerregisteret finde 
oplysninger om, hvem der har forsyningsledninger i jorden. For at imødekomme de hyppige 
graveskader har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i juni 2017 sendt et lovforslag i 
høring, som har til formål at optimere Ledningsejerregisteret. Lovforslaget skal sikre, at der sker 
en øget digitalisering af ledningsoplysningerne, og at oplysningerne lettere og hurtigere kan 
stilles til rådighed for graveaktørerne. Den øgede digitalisering af ledningsoplysningerne skal 
gøre det nemmere for graveaktørerne at få overblik over, hvilke ledninger der ligger hvor, så 
omkostningerne ved gravearbejder mindskes.

6. VED DU, OM FORSYNINGSSELSKABER SKAL UDPEGE EN DATABESKYTTELSESRÅDGIVER, 
NÅR DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING FÅR VIRKNING FRA 25. MAJ 2018? 
En databeskyttelsesrådgiver (DPO) er en person med en rådgivende funktion, som visse 
private virksomheder og alle offentlige myndigheder/organer skal udpege efter artikel 38 i 
databeskyttelsesforordningen. Private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, 
hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 

• Behandling af personoplysninger er virksomhedens kerneaktivitet, 

• der skal behandles personoplysninger i stort omfang, og 

• behandlingsaktiviteten består i regelmæssig og systematisk overvågning af personer, eller 
behandlingen vedrører følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold. 

I vejledningen fra september 2017 om DPO nævnes forsyningsselskaber som et eksempel på en 
branche, der som udgangspunkt ikke har behandling af personoplysninger som kerneaktivitet, og 
som derfor ikke skal udpege en DPO. Vejledningen kan ses her. 

http://www.horten.dk/Viden/Video/Aktindsigt-i-udbudssager-paa-6-minutter
http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2017/November/Aendringsforslag-til-planloven-Kystbeskyttelse-og-klimasikring-skal-indgaa-i-kommuneplanen
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_DPO_-_revideret_offentliggoerelse__1_0_.pdf


Den nye databeskyttelsesforordning indeholder en række andre krav, som forsyningsselskaber 
skal leve op til, bl.a. kravet i forordningens artikel 30 om at oprette og vedligeholde en 
skriftlig fortegnelse over de behandlinger af personoplysninger, som foregår i virksomheden. 
Hvis et forsyningsselskab derimod er oprettet som et interessentskab i medfør af 
kommunestyrelseslovens § 60, vil forsyningsselskabet være forpligtet til at udpege en 
databeskyttelsesrådgiver, da selskabet i så fald vil være et offentligt organ.

7. NY BESTYRELSE – VALG, REGISTRERING OG OVERGANG
Efter kommunalvalget den 21. november 2017 er de fleste kommunale forsyningsselskaber 
i gang med at forberede udskiftning af nogle eller alle bestyrelsesmedlemmer. Udskiftning 
skete umiddelbart efter nytår eller i forbindelse med den ordinære generalforsamling. 
Det er vigtigt at sikre, at udskiftningen af selskabernes bestyrelser dokumenteres ved en 
generalforsamlingsbeslutning, som er truffet af ”de rigtige”. I en holdingstruktur er kommunen 
alene ejer af holdingselskabet. I de øvrige selskaber er det holdingselskabets bestyrelse, 
som gennemfører generalforsamlingen og vælger nye bestyrelsesmedlemmer. De nye 
bestyrelsesmedlemmer skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og  det skal fremgå, hvis nogle 
medarbejdere er medarbejderrepræsentanter. Hvis medarbejderrepræsentanterne også 
bliver valgt ind i f.eks. vandselskaber mv., vil de ikke dér være medarbejderrepræsentanter. 
Generalforsamlingen kan gennemføres i december med beslutning om, at bestyrelsen udskiftes 
den 1. januar. Derimod kan bestyrelsen ikke udskiftes med tilbagevirkende kraft. En ny bestyrelse 
kan tidligst være ansvarlig for selskabets aktiviteter fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen 
har valgt dem.

8. INHABILITET FOR BESTYRELSESMEDLEMMER 
Selskabsloven opstiller visse grænser for, hvornår bestyrelsesmedlemmer har en sådan interesse 
i et spørgsmål, at vedkommende ikke må deltage i behandlingen heraf på bestyrelsesmøderne. I 
daglig tale kaldes det inhabilitet. Inhabilitet rammer altså et medlem af bestyrelsen, som har en 
personlig interesse i eventuelle spørgsmål, som behandles på et bestyrelsesmøde, hvis dennes 
interesse kan modstride selskabets. Hvorvidt det er tilfældet, vil altid være en konkret vurdering. 
Bemærk dog, at inhabilitet ikke forudsætter, at der faktisk er tale om en interesse, der kan være 
uforenelig med selskabets interesse. Derimod foreligger der således allerede inhabilitet, hvis en 
sådan uforenelig interesse potentielt kan være til stede. Et bestyrelsesmedlem kan således være 
omfattet af inhabilitetsreglen, uden at der foreligger konkrete holdepunkter for, at der er sket en 
uretmæssig interessevaretagelse.

9. VANDSELSKABERNES MULIGHED FOR AT LAVE TILKNYTTET AKTIVITET
I medfør af lovgivningen er der meget klare regler for, hvornår et vandselskab udøver 
hovedaktivitet hhv. tilknyttet aktivitet. Vandselskabernes hovedaktiviteter er spildevands- og 
vandforsyningsaktivitet, mens der også eksisterer en udtømmende liste over de aktiviteter, som 
vandselskaber lovligt kan udføre som tilknyttet aktivitet. For at en tilknyttet aktivitet er lovlig, skal 
den fremgå på listen, som findes i TA-bekendtgørelsen. 

Udover at den tilknyttede aktivitet skal fremgå på  bekendtgørelsens liste, f.eks. rottebekæmpelse 
i vandselskabets eget forsyningsområde, er det vigtigt at bemærke, at også en række andre 
betingelser skal være opfyldt, førend den tilknyttede aktivitet udføres lovligt. Det er eksempelvis 
et krav, at der er både en naturlig sammenhæng mellem vandselskabets hovedaktivitet og den 
tilknyttede aktivitet, men også at vandselskabets samlede tilknyttede virksomhed arbejdsmæssigt 
og økonomisk har et væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden. 

I det hele taget er vandselskabernes mulighed for at lave tilknyttet aktivitet reguleret meget 
nøje i lovgivningen, og det kan være svært at navigere heri, idet spørgsmålet både er reguleret 
i vandsektorloven og TA-bekendtgørelsen. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udsendte i 
januar 2017 af samme årsag en meget udførlig vejledning om emnet, som kan læses her.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184039
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125346
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=186347


10. GARANTIPROVISION VED KOMMUNEGARANTI PÅ FORSYNINGSOMRÅDET
Kommuner har mulighed for at stille garanti for forsyningsselskabers låneoptagelse, hvis 
låneoptagelsen sker til et nærmere fastsat formål. For selskaberne indebærer det typisk, at 
selskabet opnår et langt lån på meget gunstigere vilkår, end det ellers ville kunne opnå. For så vidt 
angår KommuneKredit er det et krav, at der stilles en kommunegaranti, hvis  et selskab vil optage 
lån her. 

Det er vigtigt, når en kommune meddeler garanti til selskabet, at kommunen er opmærksom 
på reglerne om statsstøtte. Eksempelvis må KommuneKredit i medfør af EU’s statsstøtteregler 
ikke stille sine ydelser til rådighed for kommercielle og konkurrenceudsatte områder. Det 
fandt Energistyrelsen dog var tilfældet i en større analyse foretaget i oktober 2016, ligesom 
Energistyrelsen fandt, at der generelt er store forskelle i den måde, som kommunerne forvalter 
reglerne om garantistillelse og betaling af garantiprovision. Du kan læse mere om analysen og 
finde aftaleteksten til hele analysen her.

11. DIFFERENTIERING AF VANDPRISER
Vandselskabernes priser for vand og spildevand er gennemsyret af det såkaldte 
solidaritetsprincip. Princippet medfører, at priserne som udgangspunkt skal være ens for hele 
forsyningsområdet. Samme type af ejendomme skal betale det samme beløb for levering af en 
kubikmeter drikkevand eller håndtering af en kubikmeter spildevand. 

Det betyder, at man betaler den samme pris, uanset om en ejendom giver anledning til større 
omkostninger for vandselskabet. Det kunne f.eks. være, at ejendommen ligger længere væk fra 
vandværket eller renseanlægget, og at vandet derfor skal transporteres over længere afstande. 

Solidaritetsprincippet er nu suppleret med en mulighed for, at vandselskaberne i særlige tilfælde 
kan differentiere priserne inden for forsyningsområdet, selvom der er tale om samme type af 
ejendomme. Differentieringen skal ske på et sagligt og objektivt grundlag og kan f.eks. være 
begrundet i, at to vandselskaber er blevet lagt sammen. I de tilfælde vil der sandsynligvis være 
behov for forskelle i investeringsniveau og omkostninger i de to tidligere forsyningsområder. 

På vandforsyningsområdet kan der i henhold til gældende praksis også ske prisdifferentiering, 
således at en stor vandforbrugende virksomhed får nedsat det faste kubikmeterbidrag, hvis 
det konkret kan begrundes i, at omkostningerne forbundet med forsyningen af virksomheden 
er væsentligt mindre pr. kubikmeter end forsyningen af ejendomme med mindre forbrug. På 
spildevandsforsyningsområdet kan der derimod ikke prisdifferentieres med en sådan begrundelse, 
da sådanne hensyn allerede er tilgodeset med den såkaldte ”trappemodel” for fastsættelse af 
spildevandstakster.

12. DIFFERENTIERING AF VARMEPRISER
Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, at varmeforsyningsselskaber under visse 
betingelser kan prisdifferentiere blandt deres samlede kundegrundlag dels geografisk, dels 
mellem samme kundekategorier. Betingelsen for at prisdifferentiere er, at samlede indtægter 
kan beregnes i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at 
differentieringen sker efter rimelige økonomiske principper. 

Det følger af Energitilsynets praksis, at der kan ske prisdifferentiering til fordel for nye kunder 
eller kundegrupper, hvor disse tilbydes en lavere pris eller en prisgaranti, når differentieringen 
kan begrundes i, at tilslutning af de nye kunder medfører en besparelse for samtlige forsyningens 
kunder – herunder de eksisterende. En rabat til nye kunder, må således ikke belaste de 
eksisterende kunder økonomisk.

http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2016/Oktober/Nye-analyser-om-kommunale-laan-og-om-modregningsreglerne


Som konkret eksempel kan nævnes Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2011 om VEKS’ 
forslag til prisdifferentiering mv., hvor Energitilsynet tilkendegav , at det ikke kunne anses for 
urimeligt

• at VEKS tilbød kunder der blev konverteret fra naturgas til fjernvarme en særtarif med 
prisgaranti om, at prisen for fjernvarme ikke kunne overstige 90 % af kundens udgift til 
naturgasopvarmning i det foregående år,

• at VEKS samtidig fritog disse kunder for at betale tilslutningsbidrag (investeringsbidrag og 
stikledningsbidrag), og 

• at leveringsgrænsen blev ændret for disse kunder, således at VEKS ejer varmevekslerne.

13. VARSLING AF ÆNDRINGER I LEVERINGSBESTEMMELSER (VARMEFORSYNING)
Væsentlige ændringer i et varmeforsyningsselskabs leveringsbestemmelser skal varsles individuelt 
over for selskabets varmeaftagere. En væsentlig ændring vil f.eks. være ændringer i og indførelser 
af priser, herunder prisstrukturer. Forsyningens leveringsbestemmelser bør angive begrundelse 
og retningslinjer for, i hvilke tilfælde forsyningen vil varsle ændringer over for kunden. Varslingen 
skal derudover gives individuelt og i rimelig tid. Ifølge Energitilsynet vil et varsel på tre måneder 
være at anse som inden for rimelig tid (se Energitilsynets notat). Varslet skal også indeholde 
informationer om, hvordan kunden kan opsige aftalen. Varsling af væsentlige ændringer kan ske 
pr. brev, e-mail, faktura, via betalingsservicemeddelelsen eller lignende individuel kommunikation.

14. ER JULEGAVER BESTIKKELSE? HAR I STYR PÅ VIRKSOMHEDENS GAVEPOLITIK 
– OGSÅ NÅR DET GÆLDER JULEGAVER?
Der findes ingen skrevne regler om, hvornår ansatte i offentlige eller offentligt ejede virksomheder 
må modtage gaver. Derfor ser vi på de generelle forvaltningsretlige principper, som gælder for 
alle ansatte i den offentlige sektor. Udgangspunktet er herefter, at offentligt ansatte ikke må 
modtage gaver eller andre fordele fra private i forbindelse med arbejdet.

I straffeloven er forbuddet mod at modtage gaver direkte reguleret i form af reglerne om 
bestikkelse i §§ 122 og 144. Strafferammen er op til 6 års fængsel. 

Offentligt ansatte bør kun acceptere sædvanlige lejlighedsgaver ved fødselsdage, jubilæer, afsked 
mv. og beskedne gaver fra forretningsforbindelser ved højtider samt taknemmelighedsgaver, hvor 
det vil være uhøfligt ikke at tage imod gaven. Der er ikke noget økonomisk loft for, hvornår en 
gave må anses som bestikkelse. Det vil komme an på en konkret vurdering i den enkelte sag, om 
der er tale om bestikkelse.

Konsekvenser for virksomhederne: Udbudsloven indeholder regler om, at en virksomhed kan blive 
udelukket fra at deltage i offentlige udbud, hvis virksomheden tidligere er dømt for bestikkelse. 
Det samme gælder, hvis et medlem af virksomhedens direktion, bestyrelse eller tilsynsråd bliver 
dømt for bestikkelse og for personer med beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe 
beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

15. MILJØOPLYSNINGSLOVEN - KENDER DU ”DEN HEMMELIGE AKTINDSIGTSLOV”? 
Når en offentlig myndighed modtager en aktindsigtsanmodning, skal anmodningen behandles 
efter det regelsæt, som er mest gunstigt for den, der søger aktindsigt. Når en aktindsigt vedrører 
miljøoplysninger, skal afgørelsen træffes efter miljøoplysningsloven. Miljøoplysningsloven 
gælder for de myndigheder mv., der er omfattet af offentlighedsloven, men også for de 
fysiske og juridiske personer, som udfører offentlige opgaver i relation til miljøet, og som er 
underlagt offentlig kontrol. Og bemærk, at miljøoplysningsbegrebet skal forstås bredt; det 
omfatter alle oplysninger, der på den ene eller anden måde kan påvirke miljøet, uanset hvilken 
form oplysningerne foreligger i. Du kan læse mere om miljøoplysningsloven her, hvor bl.a. 
miljøoplysningsbegrebet er nærmere beskrevet.

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/varslingsfrister-efter-varmeforsyningsloven/
http://www.horten.dk/Viden/Artikler 2017/Den-glemte-lov-om-aktindsigt


16. BINDER ET INTRODUKTIONSTILBUD EFTER ETABLERING AF LEDNINGSNETTET? 
(TILSLUTNING TIL VARMEFORSYNING)
Varmeforsyningsvirksomheder tilbyder ofte en kampagnerabat for at tilslutte nye kunder, da 
det kan være en dyr løsning at foretage pletvise tilslutninger, efter ledningsnettet er etableret. 
Forsyningen bliver ikke bundet af den lave intropris på et senere tidspunkt. Det vil sige, at 
selvom en kunde har modtaget et kampagnetilbud om rabat for tidlig tilslutning til fjernvarmen, 
men ikke accepteret inden for fristen i tilbuddet, kan forsyningen stadig kræve fuld betaling for 
omkostninger til tilslutning af kunden.

17. GODKENDELSE AF VANDTAKSTER
Vidste du, at vandselskaber årligt skal fastsætte takster, som skal godkendes af kommunen? 
Kravet om godkendelse gælder for både almene vandforsyninger og for spildevandsselskaber. 
Taksterne udgør vandselskabets grundlag for at kunne opkræve betaling fra de tilsluttede 
ejendomme, og det er et gyldighedskrav for opkrævningen, at kommunalbestyrelsen har 
godkendt taksterne. 

Fra lovgivningens side er der stillet krav om, at taksterne fastsættes på en sådan måde, at 
vandselskabets indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger – det såkaldte 
hvile-i-sig-selv-princip. For vandselskaber omfattet af vandsektorloven er det tillige et krav, at 
taksterne fastsættes, så vandselskabet kan overholde den økonomiske ramme, som er udmeldt af 
Forsyningssekretariatet. 

Det er bl.a. disse forhold, som kommunen i sin godkendelse skal påse er overholdt. Kommunen 
påser herudover i øvrigt, at vandselskabet fastsætter taksterne på et objektivt og sagligt 
grundlag, herunder om fordelingen mellem de enkelte bidrag er saglig, objektiv og lovlig. 

Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender taksterne, kan taksterne som sagt ikke opkræves, og 
vandselskabet må i de tilfælde sende nye takster til godkendelse. Kommunen kan derimod ikke 
ændre forslaget til taksterne, men kun afvise at godkende dem. 

Du kan læse mere om fastsættelse af takster for vandforsyning i vejledningen (2017) her.

18. DIFFERENTIERING AF SERVICENIVEAUET FOR SPILDEVANDSSELSKABER
Spildevandslovgivningens regulering af krav til fastsættelsen af serviceniveauet bærer i høj grad 
præg af ikke at være særlig omfangsrig. Spildevandslovgivningen indeholder ingen eksplicitte 
krav til fastsættelsen af serviceniveauet, og det fremgår end ikke af reglerne om indholdet af 
spildevandsplanen, at kommunerne skal fastsætte et serviceniveau, selvom de ofte gør det. 

Kommunerne er underlagt de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger, som blandt andet 
lighedsprincippet, saglighedskriteriet mv. Det forvaltningsretlige lighedsprincip indebærer, at en 
myndighed ved sine dispositioner er forpligtet til at behandle ensartede tilfælde ens, og at der 
som følge heraf skal være saglige grunde til at forskelsbehandle.
  
Det kræver derfor en saglig begrundelse, hvis en kommune ønsker at behandle to ellers ensartede 
situationer forskelligt. Det er en forudsætning i kommunernes respektive prioriteringer, at det sker 
ud fra saglige kriterier i forhold til den kommunale interesse i de opgaver, der er tale om.

Du kan læse meget mere om differentiering af serviceniveauet for spildevandsselskaber her, hvor 
du også kan læse om den modsatte situation – dvs. hvor spildevandsselskaberne ikke ønsker at 
følge kommunernes fastsatte serviceniveau, men vil sikre til et lavere niveau, - som er reguleret i 
miljøbeskyttelsesloven.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186708
http://www.horten.dk/Viden/Artikler 2017/Oegede-regnmaengder-skaber-behov-for-differentiering-af-serviceniveauet


19. FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL PÅ VARMEFORSYNINGSOMRÅDET
I medfør af varmeforsyningsloven kan en fjernvarmeforsyning indregne en rimelig forrentning af 
indskudskapitalen i sine varmepriser, hvis de har fået forudgående tilladelse fra Energitilsynet. 

Det er Energitilsynet, der i hver enkelt sag skal vurdere og afgøre, hvad der er en rimelig 
forrentning. I starten af 2017 tilkendegav Energitilsynet i den forbindelse, hvilke forhold tilsynet 
kan og skal inddrage i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen i den enkelte 
varmevirksomhed, når tilsynet godkender virksomhedens forrentning af indskudskapital. Se mere 
om tilkendegivelsen, herunder kriterierne her. 

Den 2. juni 2017 blev der indgået politisk aftale om den fremtidige regulering 
af varmeforsyningssektoren. Aftalen indeholder også en række restriktioner i 
varmeforsyningsvirksomhedernes mulighed for at kunne lave/få? forrentning i deres 
indskudskapital, herunder:

• En opfordring til varmeforsyningsvirksomhederne om at trække allerede indsendte 
ansøgninger om forrentning af indskudskapital tilbage

• Skærpelse af modregningsreglerne for kommuner, som vælger at trække 
indskudskapitalsforrentning ud af deres varmeforsyninger, så der modregnes med 100 %

• Varmeforsyningsvirksomhederne kan fremadrettet alene få forrentning af indskudskapital, der 
anvendes aktivt til investeringer eller driftskapital

• Skærpelse af frister for ansøgning om godkendelse af forrentning og indregning af 
forrentningen i varmepriserne

• Varmeforsyningsvirksomhedernes opkrævning af forrentning underlægges et indregningsloft, 
som breder opkrævningen ud over flere år, hvorved prisstigningen for forbrugerne i de enkelte 
år bliver mindre

20. SENESTE NYT OM MARKEDSFØRING 
Stort set alle selskaber gør brug af reklame som led i deres markedsføring. Selskaberne skal 
dog være opmærksomme på, at henvendelser til forbrugere i visse tilfælde kan være ulovlig 
markedsføring. Som udgangspunkt er det ikke tilladt for en erhvervsdrivende at rette elektronisk 
henvendelse til nogen ved hjælp af f.eks. mail, sms eller fax med henblik på direkte markedsføring, 
medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Med andre ord gælder 
der et spamforbud. 

Et samtykke skal være specifikt, hvilket betyder, at det klart og utvetydigt skal fremgå, hvad der 
meddeles samtykke til. Samtykket skal endvidere være informeret, hvilket indebærer, at den, der 
giver samtykket, skal være klar over, hvad der meddeles samtykke til. 

Det kan være svært at danne et overblik, over hvad man må og ikke må i forbindelse med 
uanmodede henvendelser. Forbrugerombudsmanden har derfor udarbejdet en oversigt til 
virksomheder, så det er nemmere at navigere rundt i det retlige terræn. Se oversigten og læs 
mere her. 

21. OPI – SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF NYE LØSNINGER - KENDER DU TIL OPI – 
OFFENTLIG-PRIVATE INNOVATIONS-SAMARBEJDER? 
OPI er en samarbejdsform, hvor offentlige og private virksomheder går sammen for at udvikle 
nye innovative løsninger eller videreudvikle allerede eksisterende løsninger. Kernen i samarbejdet 
er udviklingen, og der er således ikke tale om et traditionelt køber/leverandør-forhold, hvor den 
offentlige køber har en på forhånd defineret løsning. OPI-samarbejder er sædvanligvis baseret på 
en kontrakt om et rent udviklingssamarbejde uden indkøb af den udviklede løsning. 

http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2017/Februar/Energitilsynet-Nye-kriterier-for-skoennet-over-rimelig-forrentning-af-indskudskapital
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/spam-og-uanmodede-henvendelser/


Det indebærer, at OPI-samarbejder som oftest er undtaget fra udbudspligt. Samarbejdet kan dog 
også være baseret på et udviklingssamarbejde med henblik på, at den offentlige part senere skal 
købe den udviklede løsning af den private part. Det efterfølgende indkøb vil i de tilfælde ofte 
være underlagt udbudspligt. Struktureringen af samarbejdet har således afgørende betydning for, 
om samarbejdet skal udbydes i henhold til udbudsreglerne.

Du kan læse meget mere om OPI-samarbejder her, hvor du bl.a. også får en oversigt over fordele 
og ulemper ved de rene udviklingssamarbejder.

22. GOD SELSKABSLEDELSE I FORSYNINGSSEKTOREN
God selskabsledelse er vigtigt - også i forsyningssektoren. Regeringen havde i sin 
forsyningsstrategi fra efteråret 2016 fokus rettet mod god selskabsledelse i forsyningsselskaberne. 
Regeringen fremhævede i den forbindelse, at god selskabsledelse i forsyningssektoren kunne 
understøttes ved, at forsyningsselskaberne forholdt sig til et kodeks for god selskabsledelse på 
samme vis, som børsnoterede selskaber og statslige selskaber er forpligtet til.

Sammen med Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening fulgte DANVA opfordringen og 
lancerede i maj 2017 et kodeks for god selskabsledelse for kommunale forsyningsselskaber, der 
bl.a. betoner betydningen af et ejerskabsdokument som et vigtigt værktøj i udøvelsen af det 
aktive ejerskab. Kodekset indeholder også interessante betragtninger om bestyrelsesmedlemmers 
uafhængighed, der ikke er helt på linje med, hvad regeringen lagde op til i sin forsyningsstrategi. 

Anbefalingerne er relevante for alle kommunale forsyningsselskaber, der er organiseret som 
aktieselskaber – og til dels for dem, der er organiseret som I/S’er. Læs mere om DANVAs kodeks 
her.

Derudover er det værd at fremhæve, at Dansk Energi for nyligt offentliggjorde et kodeks 
for forbrugerejede forsyningskoncerner, og at Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme 
arbejder på et kodeks, som har fokus på de særlige forhold, som gælder for forbrugerejede 
forsyningsselskaber. Læs Dansk Energis kodeks her.

23. VANDLØBSUDVALGETS ANBEFALINGER TIL MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN
Regeringens vandløbsudvalg afleverede, kort før julefreden sænkede sig,  en række anbefalinger 
om fremtidens vandløbsregulering. Anbefalingerne lover godt nyt i forhold til klimatilpasning og 
håndtering af de øgede regnmængder. Vandløbsudvalget har bl.a. villet finde løsninger på de 
mange oversvømmelser af marker og boliger, som vi har set i stigende omfang. 

Udvalget anbefaler derfor bl.a. at, at kommunerne fremover skal arbejder mere sammen 
på tværs, så vandløbssystemerne ses i helhed, og at kommunerne skal kunne inddrage 
forsyningsselskaberne i denne helhedsplanlægning. Derfor anbefaler udvalget, at 
finansieringsforholdene gøres mere fleksible. 

Herudover anbefales det, at vandløbslovens formålsbestemmelse udvides, så den også omfatter 
klimatilpasning, ligesom vandløbsloven generelt bør revideres og suppleres med en vejledning. 

Den fulde rapport fra vandløbsudvalget kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. 

Ministeren har efter modtagelsen af anbefalingerne udtalt: ”Det er efterhånden almindelig 
for husejere og landmænd at se deres huse og marker ligge under vand som følge af 
klimaforandringer. Det er ikke blot til stor gene, men har også store økonomiske konsekvenser. 
Derfor ser jeg frem til at dykke ned i eksperternes bud på, hvordan vi fremadrettet sikrer, at både 
vandløbsloven og vandløbsforvaltningen er tidssvarende.” 

Hvis anbefalingerne følges, venter der store ændringer i vandløbsudviklingen, og Horten følger 
selvfølgelig udviklingen.

http://horten.dk/Viden/Artikler 2017/Innovative-samarbejder-og-udbud
http://horten.dk/Viden/Artikler 2017/Nyt-kodeks-fra-DANVA-God-selskabsledelse-i-kommunale-forsyningsselskaber
https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2017-11/Anbefalinger_god_selskabsledelse_forbrugerejede_forsyningsselskaber.pdf


24. ARBEJDSSKADER VED JULEFROKOST
Var julefrokosten lidt for udfordrende i år? Sikrede I, at firmajulefrokosten blev holdt på forsvarlig 
vis, så ingen kom til skade?

I medfør af arbejdsskadessikringsloven vil ansatte være berettiget til erstatning, såfremt de er 
udsat for en arbejdsskade. En arbejdsskade kan være en ulykke, der er en følge af arbejdet, 
eller de forhold, arbejdet er foregået under. Efter retspraksis kan også ulykker, der sker til 
firmaarrangementer, betragtes som arbejdsskader. Det vil være tilfældet, hvis firmaarrangementet, 
for eksempel en julefrokost, afholdes af arbejdsgiveren, og i dennes interesse. 

Er uheldet ude, vil det afgørende moment i afgørelsen af, om der er tale om en arbejdsskade 
således være, om ulykken er sket som led i arbejdet – herunder i forbindelse med deltagelse i 
firmaets julefrokost.

Medarbejderen vil i første omgang kunne få dækket sit tab under den lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring, hvis der er tale om en arbejdsskade. 

Der er dog nogle erstatningsposter, der ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, 
som f.eks. svie- og smertegodtgørelse. Et erstatningskrav som det kan rettes mod arbejdsgiveren, 
hvis denne har handlet ansvarspådragende, og de øvrige erstatningsbetingelser, f.eks. 
årsagssammenhæng og tab, er opfyldt. 

I en nylig dom fra Østre Landsret ansås en ulykke, der var sket til en firmajulefrokost ikke for en 
arbejdsskade. Grunden var, at skaden skete på grund af den ansattes egne forhold (besvimelse), 
og altså ikke på grund af arbejdets forhold. Læs mere om dommen, og i øvrigt om arbejdsskader 
her.

http://horten.dk/Nyhedsliste/2017/December/Fald-til-julefrokost-var-ikke-en-arbejdsskade

