
 

Grøn omstilling: Kommunalfuldmagtens grænser 

Hos SIRIUS advokater brænder vi for den grønne omstilling, og vi nærer stor interesse for og 

har stor erfaring med både de politiske og juridiske rammevilkår, der gælder, når man tænker 

grøn omstilling. Følg med i vores artikelserie, hvor vi hver uge sætter fokus på rammerne for 

grøn omstilling. 

Mange kommuner vil gerne tage ansvar for den grønne omstilling, og kommunerne har i den skrevne 
lovgivning mange muligheder for at påvirke den grønne omstilling. Det gælder eksempelvis inden for 
kommunal energi- og forsyning, planlægning mv.  

Men hvad gælder egentlig, når en kommune agerer økonomisk uden for de områder, hvor deres 
handlemuligheder er reguleret i den skrevne lovgivning? Har kommunen frie rammer, og kan kommunen 
lovligt fremme en politisk mærkesag såsom klimahensyn? 

Når kommunernes økonomiske dispositioner ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, er kommunen 
underlagt kommunalfuldmagten.  

I denne artikel sætter vi fokus på kommunalfuldmagtens muligheder og begrænsninger i forhold til grøn 

omstilling.  

Kommunalfuldmagten skal dog altid ses i sammenhæng med andre regelsæt, eksempelvis udbudsreglerne. 
Med andre ord indebærer det forhold, at et hensyn lovligt kan varetages efter kommunalfuldmagten, ikke 
nødvendigvis, at der lovligt kan stilles de pågældende krav rent udbudsretligt. 

Fem hurtige om kommunalfuldmagten 

✓ Kommunalfuldmagten er principper udviklet af det kommunale tilsyn, dvs. Ankestyrelsen og Social- 
og Indenrigsministeriet.  
 

✓ Kommunalfuldmagtens overordnede funktion er at sikre rammerne for kommunernes brug af 
skatteborgernes penge, samt at sikre at kommunerne ikke udøver urimelig konkurrence over for 

erhvervslivet.  

✓ Kommunalfuldmagten indebærer bl.a. et krav om, at kommunale dispositioner skal være 
almennyttige (forbud mod at støtte enkeltpersoner eller virksomheder), og at de skal gavne 
borgerne i kommunen (lokalitetsprincippet). Derudover skal kommuner agere økonomisk 

forsvarligt (undgå unødige tab). 

✓ Kommunalfuldmagten finder kun anvendelse, når kommunens handlemuligheder ikke er 
(udtømmende) reguleret i den skrevne lovgivning.  

✓ Kommunalfuldmagten finder kun anvendelse på kommunens økonomiske dispositioner. Med andre 

ord åbner kommunalfuldmagten ikke mulighed for, at der eksempelvis kan stilles bebyrdende krav 
til borgerne.  

Bæredygtigheds- og miljøhensyn i kommunale indkøb og informationskampagner 

De kommunale tilsynsmyndigheder har i flere tilfælde taget stilling til, hvor grænserne for en kommunes 
varetagelse af bæredygtigheds-, miljø- og klimahensyn går.  

I Fairtrade-sagen (Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse af 3. maj 2013) forholdt ministeriet sig 

til, hvilke rammer kommunalfuldmagten satte for (i) kommunens indkøb af Fairtrade-mærkede varer til 
eget brug og (ii) kommunens initiativer til fremme af Fairtrade, herunder informationskampagner. 

Indledningsvist henviste ministeriet til kommunernes udtrykkelige hjemmel – og pligt til – til at varetage 
miljøhensyn i deres indkøb og forbrug, jf. miljøbeskyttelseslovens § 6.  

Offentlige myndigheder – herunder kommuner – har således en særlig pligt til at fremme renere teknologi 
og sikre, at deres indkøb ikke giver anledning til unødig forurening, ressourcespild eller energi. Dette 
medfører som udgangspunkt også, at kommunalfuldmagten ikke regulerer kommunernes indkøb med fokus 
på miljøhensyn.  



 

Ministeriet fandt imidlertid, at Fairtrade-mærket varetog andre og bredere hensyn end rene miljøhensyn, 

herunder hensynet til at sikre rimelige vilkår for produktproducenterne og deres ansatte. Som følge heraf 
var spørgsmålet om indkøb af Fairtrade-varer reguleret af kommunalfuldmagten. 

Ministeriet vurderede derefter, at kommuner efter kommunalfuldmagten har hjemmel til at påtage sig 

almennyttigt samfundsansvar, forudsat at lokalitetsprincippet er opfyldt. Ministeriet udtalte ligefrem, at 
kommuner bør påtage sig et samfundsansvar, hvor de kan. 

På den baggrund konkluderede ministeriet, at Århus Kommune lovligt kunne indkøbe Fairtrade-varer af 
følgende grunde: 

✓ Ministeriet fandt at Fairtrade-varer levede op til almindeligt anerkendte standarder for 
samfundsansvar, herunder ved at sikre rimelige arbejdsforhold og aflønning, og under hensyntagen 
til bæredygtighed, samt har til formål at undgå børnearbejde under uacceptable forhold. 

✓ Ministeriet fandt ikke, at der var tale om støtte til enkeltpersoner eller virksomheder, eller at indkøb 

af Fairtrade-varer gav importører heraf en usaglig fortrinsstilling. 

✓ Ministeriet fandt ikke, at indkøb af Fairtrade-varer var en udenrigspolitisk tilkendegivelse, hvilket 

ville have været ulovligt efter kommunalfuldmagten. 

Endvidere var det lovligt at iværksætte informationskampagner om Fairtrade, dvs. bl.a. om miljømæssige 
udfordringer ved produktion, så længe det ikke udgjorde en udenrigspolitisk tilkendegivelse.  

Bæredygtigheds- og miljøhensyn ved køb og salg af kommunal fast ejendom 

I Indenrigsministeriets afgørelse af 29. august 1997 tog ministeriet stilling til, om en kommune kunne købe 
fast ejendom med henblik på beskyttelse af grundvandsreserver.  

Ministeriet fandt overordnet, at kommuner lovligt kan varetage miljøhensyn. På den baggrund fandt 

ministeriet, at en kommune med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne købe fast ejendom med henblik 
på grundvandsbeskyttelse, såfremt følgende betingelser var opfyldt: 

✓ At der ikke ydes støtte til enkeltpersoner eller virksomheder, og at kommunen ikke overtager 

forpligtelser, som ellers ville påhvile enkeltpersoner eller virksomheder. 

✓ At kommunen holdt miljølovgivningen for øje, dvs. at kommunen ikke kunne erhverve 
ejendommen, hvis kommunen kunne varetage samme hensyn ved eksempelvis at udstede et 
påbud eller forbud med hjemmel i miljølovgivningen. 

Endvidere blev det udtalt, at kommunen lovligt kunne sælge den pågældende ejendom igen med vilkår om 
en bestemt dyrkningspraksis, som varetog hensynet til beskyttelse af grundvandet. 

I Svanemærket-sagen (Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse af 16. december 2014) forholdt 

ministeriet sig til, om det var lovligt, at kommuner ved salg af kommunal fast ejendom stillede vilkår om, 
at der skulle bygges Svanemærkede huse på ejendommene. Ministeriet fandt ikke, at et sådant vilkår var 
lovligt. 

Kommunal fast ejendom skal som udgangspunkt sælges til den højest opnåelige pris i handel og vandel 

(markedsprisen). Kommuner kan dog fravige dette udgangspunkt, hvis der varetages saglige kommunale 
hensyn, herunder hensyn som følger af kommunalfuldmagten eller skreven lovgivning. 

Indledningsvist udtalte ministeriet, at det altid er en konkret vurdering, om der kan varetages miljøhensyn 
i forbindelse med salg af kommunal fast ejendom:  

 
For så vidt angår [X] Kommunes anmodning om en vejledende udtalelse fra ministeriet om, 
i hvilket omfang en kommune kan varetage miljøhensyn i forbindelse med salg af fast 
ejendom, skal ministeriet bemærke, at det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt 

tilfælde, hvorvidt sådanne krav kan stilles. Økonomi- og Indenrigsministeriet har således 
ikke fundet grundlag for at udtale sig herom. 



 

Videre udtalte ministeriet, at et vilkår om Svanemærket byggeri kunne medføre, at den opnåelige pris for 

salg af ejendommene blev lavere, fordi det er dyrere at bygge Svanemærket. Som følge heraf skulle et 
sagligt kommunalt hensyn lægge til grund for vilkåret. 

Ministeriet kom imidlertid ikke nærmere ind på, om der forelå et sagligt kommunalt hensyn, idet det 

konkluderedes, at kravet om Svanemærket byggeri var ulovligt, allerede fordi det stillede mere vidtgående 
krav til byggevarer end byggevareforordningen. Da vilkåret således stred mod den skrevne lovgivning, 
kunne det ikke stilles.  

Ministeriet fandt ikke, at det var af betydning herfor, at vilkåret var stillet i en privatretlig aftale.  

Afgørelsen giver således ikke nærmere vejledning til, hvilke miljøhensyn der kan varetages ved salg af 
kommunal fast ejendom, andet end at det understreges, at den skrevne lovgivning naturligvis skal 
overholdes af kommunerne. 

Klimahensyn og CO2-reduktion 

En kommune har efter praksis hjemmel til at iværksætte lokale CO2-nedsættende tiltag, jf. således 

Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 17. november 2011, hvor det bl.a. udtaltes: 

Statsforvaltningen finder, at der er en kommunal interesse i at iværksæt te lokale 
klimaforbedrende tiltag, herunder tiltag til reduktion af CO2 på lokalt niveau, og at det i den 
forbindelse er lovligt, at en kommune indsamler viden og yder rådgivning herom til 
kommunens borgere og virksomheder. 

På bl.a. den baggrund fandt Statsforvaltningen, at en kommune lovligt kunne indgå en kontrakt med en 

privat leverandør, selvom den indebar visse elementer af støtte til leverandøren. 

I en helt ny udtalelse fra 6. marts 2020 har Ankestyrelsen taget stilling til, om en kommune kan varetage 

generelle klimahensyn (modsat lokalt forankrede klima- og miljøhensyn). 

En kommune ønskede at indgå en partnerskabsaftale med et firma, som skulle sikre, at kommunen blev 
CO2-neutral i 2020, herunder ved såkaldt carbon-offset (fx at der plantes træer eller støttes projekter 
svarende til kommunens CO2-udledning). 

Ankestyrelsen udtalte, at der lovligt kan varetages både klima- og miljøhensyn. 

Begrundet i lokalitetsprincippet fandt Ankestyrelsen dog ikke, at en kommune lovligt kunne foretage 
carbon-offsetting. Styrelsen lagde vægt på, at den nedbringelse af CO2-udledning, der ville ske ved carbon-

offsetting, ville ske et andet sted i verden end kommunen, hvorfor kommunens interesse i at foretage 
offsetting ikke kunne afgrænses til at være til fordel for kommunens borgere. 

Endelig mente Ankestyrelsen, at initiativet oversteg den bagatelgrænse for lokalitetsprincippet, der efter 
praksis gælder ved eksempelvis mindre donationer til humanitære formål i udlandet. 

Projektstøtte begrundet i miljø- og klimahensyn 

Kommunerne kan efter omstændighederne yde støtte til projekter eller organisationer, der varetager 

opgaver, kommunen lovligt kunne varetage, og støtten skal tjene til opfyldelsen af en kommunal og 
almennyttig interesse.   

Hvis et projekt fremmer lokale miljø- og klimahensyn – eksempelvis ved at stille gratis cykler til rådighed 
– kan kommunen efter praksis yde støtte dertil. Ydes støtten til en organisation, er det dog en betingelse, 
at organisationen udelukkende varetager opgaver, kommunen lovligt kunne varetage. 

Opsummering af rammerne af kommunernes varetagelse af bæredygtigheds-, miljø- og 
klimahensyn 

Kommunalfuldmagtens rammer for varetagelse af bæredygtigheds-, miljø- og klimahensyn kan på 

baggrund af praksis opsummeres som følger: 



 

✓ Kommuner kan uden tvivl lovligt varetage både bæredygtigheds-, miljø- og klimahensyn inden for 

kommunalfuldmagten.  

✓ Kommunerne er forpligtede til at varetage miljøhensyn i deres indkøb, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 6. 

✓ Kommunerne skal kunne redegøre nøje for de lokale effekter af deres varetagelse af 
bæredygtigheds-, miljø- og klimahensyn. Der kan ikke varetages generelle klimahensyn. 

✓ Tilsynsmyndighederne har stort fokus på almennyttekriteriet ved prøvelsen af kommunernes 

varetagelse af bæredygtigheds-, miljø- og klimahensyn.  

✓ Bæredygtigheds-, miljø- og klimahensyn udvider ikke kommunernes muligheder for at drive 
erhvervsvirksomhed. 

✓ Som det altid gælder med kommunalfuldmagten, finder den ikke anvendelse, hvor skreven 
lovgivning udtømmende regulerer problemstillingen.  

✓ Kommunalfuldmagten giver ikke kommunerne hjemmel til at fravige den skrevne lovgivning eller 

pålægge borgerne byrdefulde vilkår mv. 

 


