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Høring over udkast til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed 

og udkast til lovforslag om prissætning og klagemyndighed i forhold til 

kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt om kontrolbud – sagsnr. 2018 

– 237 
 

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) har følgende bemærkninger til høringsmaterialet: 

 

Lovfæstelsen af adgangen til erhvervsvirksomhed 

ARI er helt enig med regeringen i analysen af behovet for lovfæstelsen, og vi synes, det principielt vil være en 

fordel for både myndigheder og erhvervsliv, hvis de relativt svært tilgængelige uskrevne kommunal- og 

myndighedsfuldmagtsregler bliver lovfæstet. Det vil gøre retsområdet mere gennemsigtigt og forudsigeligt. 

Fastlæggelsen af kommunernes lovbestemte opgaver bygger væsentligst på almindelig lovfortolkning, hvilket vil 

være at foretrække fremfor den ulovbestemte kommunalfuldmagt og dens grænser beroende på nogle generelle 

betragtninger og ræsonnementer vedrørende kommunerne, som rejser metode- og retskildespørgsmål. Særligt 

vil det være en fordel, hvis man fremover kan læse direkte i skreven lov, hvad rammerne for kommunal og regional 

erhvervsvirksomhed er. 

 

ARI bakker derfor også overordnet op om hensigten med lovforslaget. Vi er dog uforstående overfor den konkrete 

afgrænsning af lovforslaget.  

 

Lovfæstelse af tilsynspraksis 

Det anføres, at der tilstræbes en højere grad af præcision, men at bestemmelserne forslås formuleret som 

rammebestemmelser, indenfor hvilke kommunerne kan træffe skønsmæssige afgørelser, og at det ikke er 

hensigten at detailregulere kommunernes adgang til at varetage de omhandlede erhvervsaktiviteter.  

 

Vi mener, at der bør gås langt i bestræbelserne for at præcist at regulere og normere kommunernes adgang. 

Bliver der fremover adgang til en alt for dynamisk fortolkning, opnås der ikke gennemsigtighed og forudsigelighed, 

og det vil reelt fortsat ikke være et mandat fra Folketinget, som giver kommunerne adgang til erhvervsvirksomhed.  

 

Retsområde er i meget høj grad kendetegnet ved en manglende retspraksis. Derimod fylder tilsynspraksis meget. 

Af lovbemærkningerne fremgår det mange steder, at der er tale om en lovfæstelse af de gældende regler, og at 

der ikke er tilsigtet ændringer. Vi antager, at det er tilsynspraksis, som er lagt til grund for lovforslagets udformning. 

I erkendelse af vekselvirkningen mellem tilsynspraksis og retslitteraturen – og en udvikling med mere 

divergerende holdninger blandt de juridiske forfattere – men også ambitionen om en mere fair og lige konkurrence, 

ville det have være ønskeligt med en mere kritisk stillingtagen til tilsynspraksis.  
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Side 2 

 

Afgrænsningen af lovfæstelsen 

ARI er som nævnt ovenfor uforstående overfor den konkrete afgrænsning af lovforslaget. 

 

Det er et stort behov for gennemsigtighed og forudsigelighed i rammerne for kommunernes adgang til at udføre 

erhvervsaktiviteter og særligt aktiviteter i konkurrence med private. Desværre dækkes dette behov ikke med 

lovforslaget.  

 

Loven bliver ikke en (udtømmende) regulering af kommunernes – generelle – adgang til at udføre 

erhvervsvirksomhed og rammerne for aktiviteterne, men derimod en lov om kommunernes adgang til – inden for 

det område hvor der tidligere fandtes hjemmel i den specifikke kommunalfuldmagt om erhvervsvirksomhed – at 

udføre erhvervsvirksomhed. Lovens titel er dermed misvisende, og lovfæstelsen giver dermed heller ikke den 

ønskede effekt ifht. påregnelighed og gennemsigtighed.  

 

Lovfæstelsen af hovedreglen om forbuddet mod at drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed uden 

medtagelsen af samtlige undtagelser hertil er i vores øjne et ekstremt dårligt valg. Loven vil formentlig nærmest 

skabe mere usikkerhed og forvirring. Man vil fortsat ikke kunne se grænsen mellem kommunale og private 

erhvervsaktiviteter i paragrafferne, men nu foranlediges alle andre end ikke-jurister faktisk til at tro det. 

Lovforslaget er udtryk for en meget akademisk og juridisk tilgang til udfordringen og behovet. Lovens afgrænsning 

og indhold vil på ingen måde give mening for ikke-jurister, der ikke tidligere har haft specifik og indgående 

kendskab til indholdet i og sondringen mellem de forskellige kommunale retsgrundsætninger og fuldmagtsregler. 

Anvendelsen af loven kræver både kendskab til kommunernes konkrete formål/hensigt med en given 

erhvervsaktivitet og læsningen af mange siders lovbemærkninger og retslitteratur. Om en given (erhvervs)aktivitet 

udspringer af hensynet til at undgå værdispild eller af ønsket om at varetage almene interesser af hensyn til det 

kommunale fællesskab vil ofte være uden reel forskel i selve aktivitetens karakter og effekten af aktiviteten.  

 

Konkurrencerådets analyse ”Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder” viser da også med al tydelighed, at 

heller ikke de kommunalt ansatte selv kan skelne mellem erhvervsvirksomhed og aktiviteter inden for den 

almindelige forståelse af handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, som er etableret med baggrund i 

andre hensyn.  

 

Således bør de særligt kvalificerede hensyn, der også udgør relevante undtagelser til hovedreglen og aktiviteter 

i form af handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, også medtages i loven. Det gør sig i hvert fald 

gældende for beskæftigelseshensynet, miljøhensynet, generel erhvervsudvikling og forsyningsvirksomhed. Det 

forekommer os, at der i endnu højere grad, end det er tilfældet med de omfattede undtagelser i lovens §§ 2-5, er 

behov for en tydeliggørelse af rammerne for kommunal erhvervsvirksomhed på baggrund af disse hensyn. 

 

Specifikt om forsyningsvirksomhed og affaldshåndteringsaktiviteter 

Det anføres i lovbemærkningerne, at der i lovforslaget ikke skal ske regulering af kommuners adgang til at 

varetage forsyningsvirksomhed. Baggrunden herfor er, at regeringen i september 2016 i sin forsyningsstrategi 

”Forsyning for fremtiden” har fremlagt forslag til principper for den fremtidige regulering af forsyning af hustande 

og virksomheder med energi, fjernvarme og vand samt håndtering af affald og spildevand, herunder bl.a. om 

konkurrenceudsættelse og incitamentsbaseret økonomisk regulering om områderne.  
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Det har som konsekvens, at der indtil videre fortsat vil kunne være spørgsmål vedrørende kommunal 

forsyningsvirksomhed, som skal afgøres efter kommunalfuldmagtsregler om forsyningsvirksomhed, hvis 

spørgsmålet ikke er reguleret i særlovgivningen herom. 

 

Vi kan ikke støtte denne afgrænsning af lovforslaget. Langt størstedelen af forsyningsaktiviteterne er reguleret i 

skreven lov – i særlovgivningen. Der er ingen grund til at udelade de resterende dele.   

 

Vi mener desuden ikke, at kommunernes affaldshåndtering er omfattet af retsgrundsætningen om  

”forsyningsvirksomhed” og heller ikke, at aktiviteterne traditionelt har været behandlet således i tilsynspraksis. At 

regeringen har medtaget dele af kommunernes aktiviteter inden for affaldshåndtering i deres forsyningsstrategi 

ændrer ikke på dette forhold. Forsyningsstrategien indeholder desuden alene politiske forslag i relation til dele af 

kommunernes affaldshåndtering: affaldsforbrænding og affaldsgenanvendelse. Affaldsdeponering er 

eksempelvis slet ikke omhandlet i strategien.  

 

Vi vil bede om, at det tydeliggøres i lovforslaget, at kommunernes affaldshåndtering ikke er at betragte som 

forsyningsvirksomhed.  

 

I lovforslaget anvendes på side 26 udtrykket ”affaldsbortskaffelsesområdet” i en betydning, der formodes at skulle 

dække kommunernes samlede affaldsaktiviteter. Det vil være mere i overensstemmelse med den nugældende 

affaldslovgivning og begreberne heri at anvende ”affaldshåndteringsområdet”  i denne betydning. 

 

Særlige hensyn 

Som nævnt ovenfor ser vi gerne, at undtagelserne med baggrund i særlige hensyn lovfæstes. Hvis dette ikke 

sker, vil der også fremover være en del af den kommunale opgavevaretagelse og aktiviteter, som har karakter af 

handel, håndværk og industri, der vil ske med hjemmel i uskrevne kommunalfuldmagtsregler, og kommuner og 

øvrige vil altså ikke ”få det fulde billede” i den nye lov. Dermed får de ikke få mulighed for at foretage en mere 

sikker juridisk vurdering af grænserne for deres erhvervsaktiviteter. Der opnås altså ikke gennemsigtighed og 

forudsigelighed.  

 

Kommunerne har pt. et meget bredt ansvarsområde inden for miljøretten. De er pålagt at udarbejde planlægning 

på mange niveauer, de udøver generel myndighedsudøvelse ved udarbejdelse af regulativer og konkret 

myndighedsudøvelse i form af konkrete forvaltningsafgørelser, og de varetager en række tilsyns- og hånd-

hævelsesopgaver.  

 

Endelige varetager de en lang række driftsherreopgaver. Det er f.eks. miljøundersøgelser i form af kortlægning 

af forureninger, støjmålinger, laboratorieanalyser af vand, slam m.v. samt diverse former for naturpleje. De stiller 

på nogle områder varer og tjenesteydelser til rådighed for borgerne mod betaling (gebyrer). Det gælder 

eksempelvis vand-, spildevand- og affaldshåndtering. 

 

De lovbestemte opgaver er så omfattende vedr. miljøbeskyttelse, at dette har fået tilsynsmyndighederne til at 

tillade erhvervsaktiviteter eller støtte til erhvervsaktiviteter ud fra miljøhensyn, selv om der ikke er direkte 

lovhjemmel til disse aktiviteter, eller aktiviteterne ligger uden for eller i udkanten af, hvad kommunerne må 

beskæftige sig med efter de øvrige retsgrundsætninger. 

   

Siden ”miljøhensyn” blev formuleret som en kommunalfuldmagtsregel, har miljølovgivningen udviklet sig til meget. 

Folketinget har mere og mere taget stilling til de kommunale miljøopgaver og lovgivet om disse. Vi oplever, at det 
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giver anledning til en række konflikter, at kommunerne i tillæg hertil i realiteten har en blankocheck til at foretage 

erhvervsvirksomhed, når blot hensynet på en perifer måde kan henføres til miljøbeskyttelse. Der er i høj grad 

brug for at normere denne adgang via en lovfæstelse og præcisering af miljøhensynet.  

 

På samme måde som miljøhensynet udgør beskæftigelseshensyn og hensynet til erhvervsfremme meget 

udefinerbare, ikke-specifikke og grænseløse hjemler for kommunale aktiviteter. 

 

Overgangsreglerne 

Aktiviteter, der påbegyndt eller aftalt inden ikrafttræden, bør omfattes efter en specifik kortere periode, hvis der er 

tale om aktiviteter, der er løbende eller ud over et års varighed. 

 

Prissætning, klagemyndighed og kontrolbud 

Lovforslaget har til formål at fastsætte regler, der sikrer, at prissætningen af kommunale og regionale 

erhvervsaktiviteter ikke er konkurrenceforvridende. Med lovforslaget fastsættes desuden hvilke dele af 

særlovgivningen, der skal omfattes af reglerne for prissætning og dermed også kan indbringes for 

klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter samt præcisering af reglerne for kontrolbud. 

 

Reglerne om både prissætning, klageadgang og kontrolbud bør gælde for alle kommunale 

affaldshåndteringsaktiviteter. Derfor bør miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven medtages i listen over 

særlovgivning.  

 

ARI står naturligvis til rådighed for en uddybning af dette høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Marianne Munch Jensen 
Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien 
 


