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PROGRAM 

Gældende retlige rammer for kommunal erhvervsvirksomhed 

Hvorfor ændre rammerne? 

Den politiske delaftale – status for hvert af de fire elementer 
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GÆLDENDE RETLIGE RAMMER FOR KOMMUNALE 
ERHVERVSVIRKSOMHEDER I DAG

GÆLDENDE RETLIGE RAMMER FOR 
OFFENTLIG ERHVERVSVIRKSOMHED
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”Systematikken”: 

• Den skrevne lovgivning – et par eksempler

• Kommunalfuldmagten

• HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed

• U1: Produktion til eget brug

• U2: Biproduktion 

• U3: Overkapacitet

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed

KOMMUNERNE
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HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed 

• U1: Produktion til eget brug 

• U2: Biproduktion 

• U3: Overkapacitet 

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed 

KOMMUNALFULDMAGTEN

”Erhvervsvirksomhed” 
– hvad er det? 

Baggrunden for 
forbuddet
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HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed

• U1: Produktion til eget brug  

• U2: Biproduktion 

• U3: Overkapacitet 

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed 

KOMMUNALFULDMAGTEN
Den reelle 

hovedregel?

Kommune 1

Kommune 2

Eksempler

Mandskab, 
køretøjer

Salt, 
redskaber

+ differencebeløb
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HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed

• U1: Produktion til eget brug 

• U2: Biproduktion

• U3: Overkapacitet 

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed 

• Værdispildsbetragtninger

• Begrænset forarbejdning (nok maks. 50 % af værdien) 

• Salg på markedsvilkår

• Det svære spørgsmål: Know-how

KOMMUNALFULDMAGTEN
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HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed

• U1: Produktion til eget brug 

• U2: Biproduktion 

• U3: Overkapacitet

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed 

KOMMUNALFULDMAGTEN

Lovlig overkapacitet
• Ikke dimensioneret 

til overkapacitet
• Kan ikke afskaffes

Baggrunden for 
undtagelsen

Betingelser for salg
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KOMMUNALFULDMAGTEN

HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed

• U1: Produktion til eget brug 

• U2: Biproduktion 

• U3: Overkapacitet 

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed 

• Ikke en kommunal opgave – men nær og naturlig 
forbindelse 

• Café i sportshal m.m. 

• Bortforpagtning på kommercielle vilkår 
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HR: Kommunerne må ikke udøve erhvervsvirksomhed

• U1: Produktion til eget brug 

• U2: Biproduktion 

• U3: Overkapacitet 

• U4: Accessorisk virksomhed 

• U5: Forsyningsvirksomhed

• Relevans begrænset pga. øget lovregulering

• Gælder kommunalfuldmagtens øvrige undtagelser 
(særligt om biproduktion og overkapacitet) ”bag ved” 
lovreguleringen? Relevant for de offentligt ejede 
forsyningsselskaber

KOMMUNALFULDMAGTEN
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• Regionslovens § 5 = systematikken

• Skreven lovgivning

• Myndighedsfuldmagten 

• HR: Regioner må ikke udføre erhvervsvirksomhed

• U1: Biproduktion

• U2: Overkapacitet

REGIONERNE 
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Finansministeriets budgetvejledning (2016)

”Hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed kan gives, når følgende betingelser
er opfyldt: 

• Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer 
eller tjenesteydelser

• Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der 
søges udført med indtægtsdækning, fra institutionens øvrige opgaver

• De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens 
almindelige virksomhed

Hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed opnås på bevillingslov eller anden lov 

Indtægtsdækket virksomhed budgetteres på en særskilt underkonto på den hovedkonto, 
hvorunder den hører”

STATEN
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Hvorfor ændre rammerne for offentlig 
erhvervsvirksomhed?

Jakob Scharff
Branchedirektør i DI
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Konkurrencerådets anbefalinger
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Virksomhederne oplever et problem
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Kommunerne ser ikke noget problem
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Udspil fra regeringen
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Ind til benet: Hvad er problemet så?
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• Initiativer, der udspringer af gode intentioner udvikler sig og skaber 
problemer for virksomhederne.

• Uklare regler og afgørelser, der peger i forskellige retninger, skaber 
usikkerhed om grænserne for offentlig erhvervsvirksomhed.

• Lang sagsbehandling og uklare klageadgange.

• Kompleks prisberegning risikerer at medføre krydssubsidiering.
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Og hvad er løsningerne?

• Fjernelse af enkelte udvalgte hjemler til offentlig erhvervsvirksomhed 
(servicetjekket).

• Klarere regler med lovfæstelse af kommunalfuldmagtsreglerne.

• Nyt uafhængig og tværgående klagemyndighed

• Reviderede regler og vejledning for prisfastsættelse.
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STATUS FOR DE FIRE ELEMENTER I DEN 
POLITISKE DELAFTALE
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Politisk delaftale

21



22

Hvorfor skulle der være et problem 
med prissætningen af offentlig 
erhvervsaktivitet?

1. FAIR PRISSÆTNING
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DEN POLITISKE DELAFTALE

Bagatelgrænse ved 
kommunal og 

regional 
erhvervsaktivitet
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• Del af lovprogrammet 2018/19

• I reguleringen af kommunal og regional erhvervsaktivitet fastsættes regler om 
prissætning af kommunal og regional erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre fair 
og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

STATUS
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Hvilke problemer oplever 
virksomheder i forbindelse med det 
offentliges kontrolbud?

2. KLARERE REGLER FOR KONTROLBUD 
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• Revision af regler om kontrolbud ved kommunale og regionale udbud 

• Pligt til at underrette forbigående tilbudsgivere om vurderingen af indkomne tilbud 

• Opfølgning på kontrolbud hvert andet år

• Vejledning om ”det gode kontrolbud”

• Evaluering af aftaleparterne efter 5 år

DEN POLITISKE DELAFTALE
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• Ny bekendtgørelse har været i høring – frist 26. oktober 2018

• Erstatter bekendtgørelse nr. 607, 2008 

• Hvis det er billigere eller økonomisk mere fordelagtigt at løse opgaven i eget regi, 
eller i øvrigt alle forhold taget i betragtning det mest fordelagtige, så kan 
udbudsforretningen annulleres

• Regler om orientering og begrundelse, herunder krav om at ”angive det vundne 
kontrolbuds karakteristika og fordele set i forhold til det afviste tilbud” 

• Kommunen eller regionen skal foretage opfølgning på vundne kontrolbud hvert 
andet år, som forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet 

• Ikrafttræden 1. januar 2019 for udbud annonceret efter denne dato

• En ny og forbedret vejledning, som skal understøtte efterlevelsen af reglerne og 
kendskabet til ”det gode kontrolbud”, er på vej

STATUS
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Skal adgangen til offentlig 
erhvervsaktivitet begrænses?

3. OFFENTLIG ERHVERVSAKTIVITET
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DEN POLITISKE DELAFTALE

Det svære spørgsmål! Stærke interesser…

Delaftale: Nedsættelse af en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra:

• KL, Danske Regioner

• DI, Dansk Erhverv 

• Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet 
og Finansministeriet (formand) 

Formål: Skabe grundlag for supplerende politisk aftale og 
lovgivning

Delaftalen: 

”Arbejdsgruppen skal komme med 
konkrete forslag til aktiviteter, som det 
offentlige ikke skal kunne udføre 
fremadrettet under hensyntagen til de 
afgrænsninger, der er for arbejdet med 
fair og lige konkurrence”. 
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• Hvilke erhvervsaktiviteter skal det offentlige kunne udføre?

• Sigter mod ”kan”-opgaver

• Skal komme med konkrete forslag til begrænsning af det offentliges erhvervsaktivitet

• Ud fra en forudsætning om, at kommunalfuldmagten kan lovfæstes: 

”Det lægges til grund for arbejdsgruppens virke, at kommunalfuldmagtsreglerne og 
myndighedsfuldmagtsreglerne om erhvervsvirksomhed kan lovfæstes.”

• Møderække

• Afklaringsfase med et ”servicetjek” – afsøge hjemmelsgrundlaget (stat, regioner og 
kommuner)

• Hvor giver aktiviteterne anledning til uhensigtsmæssigheder?

• Hvordan kan det reguleres – teknisk snilde, hensigtsmæssighed, ramme præcist

ARBEJDSGRUPPEN
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DI og Dansk Erhverv: 

• Forslag til principper for statslig erhvervsaktivitet

• UP: Ikke offentlig erhvervsaktivitet, hvor der er et velfungerende privat marked

• Prisfastsættelse til markedspris, jf. også OECD’s principper

• Regnskabsmæssig adskillelse og transparens

• Særligt fokus på aktiviteter under Erhvervsministeriet, Økonomi- og 
Indenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet

AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPEN – 1 
STATEN
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DI og Dansk Erhverv: 

• Bemærkninger til det kommunale servicetjek

• Er ikke fyldestgørende afklaret 

• UP: Ikke offentlig erhvervsaktivitet, hvor der er et velfungerende privat marked

• Særlige bemærkninger til en række særhjemler til kommunal erhvervsvirksomhed

KL og Danske Regioner: 

• Ikke enige i DI’s og Dansk Erhvervs vurdering

• Ikke grundlag for at ændre de nuværende hjemler

• Særligt om regionerne: Notat om opgavevaretagelse i regionerne

AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPEN – 2 
KOMMUNER OG REGIONER
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Lovfæstelse af kommunal- og myndighedsfuldmagten?

• DI og Dansk Erhverv: 

• Ønsker lovfæstelse

• Retstilstanden er uklar, derfor fokus på at afklare og præcisere den nuværende 
retstilstand 

• Ikke et selvstændigt formål at begrænse handlemuligheder

• KL og Danske Regioner: 

• Ønsker ikke lovfæstelse, da ikke vil føre til mere præcise regler 

• Bedre information om praksis og ”flere, bedre og hurtigere” udtalelser

• Risiko for utilsigtet begrænsning af råderum

• Færre innovative løsninger, ikke mindst i udkantsområder

AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPEN – 3
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• Ingen anbefalinger fra arbejdsgruppen

• Ingen politisk aftale endnu, men…

• Lovprogrammet 2018/19:

• Lovfæstelse af kommunalfuldmagten og budgetfuldmagten

• Begrænsning af hjemler i den skrevne lovgivning til at udøve offentlig 
erhvervsaktivitet

STATUS

?



36

Hvorfor er det relevant med en ny 
klagemyndighed?

4. KLAGEADGANG
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Principiel enighed om:

• Tværgående og uafhængig klagemyndighed 

• Nævnenes Hus i Viborg 

• Kompetencer (”tænderne”) udestår (delaftale)

• Formål: ”styrke håndhævelsen gennem hurtigere 
sagsbehandling af høj kvalitet”

DEN POLITISKE DELAFTALE
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• Ingen anbefalinger fra arbejdsgruppen

• Ingen politisk aftale endnu, men…

• Lovprogrammet 2018/19:

• Ny klagemyndighed

STATUS
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Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed (januar I)

Lovfæstelse af kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsregler om 
erhvervsvirksomhed 

Fastsættelse af regler om prissætning heraf 

Lovgivning vedrørende hjemmel til kommunal og regional erhvervsvirksomhed (januar I)

Hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning identificeres, og der 
sikres klarere rammer herfor 

Regler om prissætning af kommunal og regional erhvervsvirksomhed 

Regler om klageadgang til den nye klagemyndighed vedrørende offentlig erhvervsaktivitet

OPSAMLING PÅ LOVPROGRAMMET – I 
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Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed (januar I)

Fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til statslig erhvervsvirksomhed

Lov om en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (januar I)

Etablering af en klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter, hvor virksomheder 
kan henvende sig, hvis de oplever, at det offentlige udfører erhvervsvirksomhed på 
urimelige vilkår

LOVPROGRAMMET – II 
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FØLG MED
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RIKKE SØGAARD BERTH
PARTNER

Dir: +45 33344279
Mob: +45 52344279
E-mail: rsb@horten.dk

Rikke Søgaard Berth indgår i Hortens afdeling for offentlig ret. Hun er specialiseret i de 
særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder og de offentligt ejede 
selskaber, herunder § 60-fællesskaber. Rikke rådgiver om organiseringen af det 
offentliges opgaver og om samarbejde med private aktører. Hun har stået for fusion af 
forsyningsselskaber, etableringen af kommunale beredskaber og en række 
samarbejder om turisme og erhvervsfremme. Rikke har også særlig erfaring med 
byudviklingsprojekter og med organisering af større events (Tinderbox, Tour de 
France, EM2020 mv.). 

Rikke rådgiver herudover om styrelsesretlige forhold, forvaltningsretlige 
problemstillinger og hjemmelsspørgsmål, bl.a. i forhold til kommunalfuldmagten. 

I 2017-2018 har Rikke været medlem af regeringens udvalg om ekspropriation efter 
planloven samt af havnelovsudvalget. I 2018 har hun indgået i den arbejdsgruppe om 
offentlig erhvervsaktivitet, der blev nedsat i forlængelse af den politiske delaftale om 
fair og lige konkurrence.
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