
 

 

 

Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Telefon 72 28 24 00 
im@im.dk 

AFLD I/S 
Att.: Direktør Poul Kristensen 
ln@afld.dk ; ln@acbirk.dk 

Afgørelse om vederlag til formanden for AFLD I/S 

Ved brev af 25. februar 2021 (AFLD I/S’ sagsnummer 15110002) har AFLD I/S og 

Energnist I/S besvaret det daværende Social- og Indenrigsministeriums, nu Indenrigs- 

og Boligministeriums, høring af 23. december 2020 vedrørende selskabernes klager 

over vederlag til bestyrelserne for AFLD I/S og Energnist I/S.  

Ministeriet fandt ved afgørelsen af 23. december 2020 på det foreliggende grundlag ikke 

umiddelbart at kunne godkende det angivne timeforbrug opgjort til 50 timer for 

formanden for bestyrelsen for AFLD I/S til seminarer, temadage og årsmøde i Dansk 

Affaldsforening.  

Ministeriet lagde ud fra de foreliggende oplysninger til grund, at formanden for 

bestyrelsen for AFLD I/S også er næstformand for bestyrelsen for Energnist I/S, at 

Energnist I/S i sin klage over vederlaget til bestyrelsen for Energnist I/S har opgjort et 

timeforbrug på 40 timer til seminarer, temadag og årsmøde i Dansk Affaldsforening, og 

at de pågældende aktiviteter så vidt ses er sammenfaldende. 

Ministeriet anmodede i et særskilt brev AFLD I/S og Energnist I/S om en fælles 

udtalelse om en række spørgsmål vedrørende det angivne timeforbrug til seminarer, 

temadage og årsmøde i Dansk Affaldsforening for Preben Friis-Hauge, der efter det 

oplyste er både formand for bestyrelsen for AFLD I/S og næstformand for bestyrelsen 

for Energnist I/S. 

Indenrigs- og Boligministeriet har nu endeligt afsluttet behandlingen af sagen.  

Indenrigs- og Boligministeriet finder at kunne godkende det angivne timeforbrug 

opgjort til 50 timer for formanden for bestyrelsen for AFLD I/S til seminarer, temadage 

og årsmøde i Dansk Affaldsforening. 

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere 

redegørelse for Indenrigs- og Boligministeriets afgørelse. 

Sagsfremstilling  
AFLD I/S er et kommunalt fællesskab, hvis vedtægter af 8. september 2015 er 

godkendt af tilsynsmyndigheden i henhold til § 60, stk. 1, i lov om kommunernes 

styrelse. 

I vedtægterne for AFLD I/S punkt ’1. Navn og hjemsted’ er anført følgende: 
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”1.2. Selskabet er stiftet som et kommunalt fællesskab med godkendelse af 

Statsforvaltningen [ministeriets bemærkning: nu Ankestyrelsen].” 

I vedtægterne for AFLD I/S punkt ’4. Bestyrelsen’ er fastsat følgende: 

”4.3. Formanden og næstformanden modtager et af bestyrelsen fastsat og af 

Statsforvaltningen [ministeriets bemærkning: nu Ankestyrelsen] godkendt vederlag. 

Selskabet udreder vederlag/mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle 

observatører.” 

Ved afgørelse af 16. april 2019 meddelte Ankestyrelsen, at styrelsen ikke havde fundet 

grundlag for at godkende de af AFLD I/S’ ansøgte faste vederlag for perioden 2018-

2021. Ankestyrelsen havde i stedet godkendt et skønsmæssigt fastsat årligt vederlag til 

bl.a. næstformanden på 62.000 kr. 

Ved brev af 20. december 2019 med bilag (AFLD I/S´ sagsnr. 15110002) indbragte 

AFLD I/S Ankestyrelsens afgørelse af 16. april 2019 (Ankestyrelsens j.nr. 18-31562) om 

fast vederlag til bestyrelsen for AFLD I/S for perioden 2018-2021 for det daværende 

Social- og Indenrigsministerium, nu Indenrigs- og Boligministeriet, jf. § 52, stk. 2, i lov 

om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019). 

AFLD I/S anmodede i forbindelse med klagen det daværende Social- og 

Indenrigsministerium, nu Indenrigs- og Boligministeriet, om at godkende bl.a. det af 

AFLD I/S’ ansøgte faste vederlag på 107.156 kr. årligt til formanden for bestyrelsen. 

Det daværende Social- og Indenrigsministerium, nu Indenrigs- og Boligministeriet, 

fandt ved afgørelse af 23. december 2020 på det foreliggende grundlag ikke umiddelbart 

at kunne godkende det angivne timeforbrug opgjort til 50 timer for formanden for 

bestyrelsen for AFLD I/S til seminarer, temadage og årsmøde i Dansk Affaldsforening.  

Ministeriet lagde ud fra de foreliggende oplysninger til grund, at formanden for 

bestyrelsen for AFLD I/S også er næstformand for bestyrelsen for Energnist I/S, at 

Energnist I/S i sin klage over vederlaget til næstformanden for Energnist I/S har opgjort 

et timeforbrug på 40 timer til seminarer, temadag og årsmøde i Dansk Affaldsforening, 

og at de pågældende aktiviteter så vidt ses er sammenfaldende.  

Ministeriet fandt, at der ikke forelå særlige holdepunkter for at tilsidesætte AFLD I/S’ 

timeopgørelse på 262 timer til formandens øvrige arbejdsopgaver, ligesom der ikke 

forelå særlige holdepunkter for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelsen ud fra 

det af AFLD I/S opgjorte timeforbrug skal beregnes med udgangspunkt i den årsløn, 

som oppebæres af folketingsmedlemmer. 

Ministeriet ændrede således Ankestyrelsens afgørelse af 16. april 2019. Ministeriet fandt 

grundlag for at godkende et fast årligt vederlag på 89.984 kr. til formanden for AFLD 

I/S for perioden 2018-2021 på baggrund af et timeforbrug på 262 timer og en timesats 

på 343,45 kr. pr. 1. april 2018. 

Ministeriet anmodede i et særskilt brev af 23. december 2020 AFLD I/S og Energnist 

I/S om en fælles udtalelse om en nedenstående spørgsmål vedrørende det angivne 

timeforbrug til seminarer, temadage og årsmøde i Dansk Affaldsforening for Preben 

Friis-Hauge, der efter det oplyste er både formand for bestyrelsen for AFLD I/S og 

næstformand for bestyrelsen for Energnist I/S: 

”1. Er det korrekt, at der er personsammenfald mellem formanden for bestyrelsen for 

AFLD I/S og næstformanden for bestyrelsen for Energnist I/S? 
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2. Gør dette personsammenfald sig gældende for hele perioden 2018-2021? 

3. Hvis der svares nej på spørgsmål 2, skal ministeriet for hver af selskaberne anmode om 

en redegørelse for, i hvilket omfang timeforbruget til seminarer m.v. i Dansk 

Affaldsforening kan henføres til den periode, hvori der er personsammenfald. 

4. Er de aktiviteter i Dansk Affaldsforening, som Preben Friis-Hauge deltager i i egenskab 

af henholdsvis formand for bestyrelsen for AFLD I/S og næstformand for bestyrelsen for 

Energnist I/S, sammenfaldende? 

5. Hvis der svares nej på spørgsmål 4, skal ministeriet anmode om en begrundet 

redegørelse for, hvilke aktiviteter Preben Friis-Hauge kun deltager i i egenskab af formand 

for bestyrelsen for AFLD I/S, og hvilke aktiviteter Preben Friis-Hauge kun deltager i i 

egenskab af næstformand for bestyrelsen for Energnist I/S, og hvilke aktiviteter Preben 

Friis-Hauge deltager i i begge egenskaber. 

6. Hvis der svares nej på spørgsmål 4, skal ministeriet endvidere anmode om en 

redegørelse for timeforbruget for henholdsvis sammenfaldende aktiviteter, aktiviteter, 

som Preben Friis-Hauge kun deltager i i egenskab af formand for bestyrelsen for AFLD I/S 

og aktiviteter, som Preben Friis-Hauge deltager i i egenskab af næstformand for 

bestyrelsen for Energnist I/S. 

7. I det omfang, Preben Friis-Hauge som formand for bestyrelsen for AFLD I/S og 

næstformand for bestyrelsen for Energnist I/S deltager i sammenfaldende aktiviteter, skal 

ministeriet anmode om oplysning om, hvorledes timeforbruget ved sådanne 

sammenfaldende aktiviteter skal fordeles mellem AFLD I/S og Energnist I/S.” 

Ved brev af 25. februar 2021 har AFLD I/S og Energnist I/S oplyst følgende om det 

angivne timeforbrug til seminarer, temadage og årsmøde i Dansk Affaldsforening for 

Preben Friis-Hauge: 

”Ad spm. 1: 

Ja, der er for nuværende personsammenfald mellem AFLD bestyrelsesformand og 

Energnist næstformand.  

 

Ad spm. 2: 

Ja, jf. selskabernes respektive vedtægter vælges og konstitueres bestyrelserne for en 4-årig 

periode – lig den kommunale valgperiode.  

 

Ad spm. 3: 

Skal ikke besvares.  

 

Ad spm. 4:  

Nej, aktiviteterne er ikke sammenfaldende.  

Energnist ejerkommunerne har alene kompetenceoverdraget opgaven at eje og drive 

affaldsforbrændingsanlæg til Energnist, jf. vedtægterne punkt 3. AFLD har derimod, jf. 

sine vedtægters punkt 3, fået kompetenceoverdraget det affald, som ejerkommunerne i 

henhold til den enhver tid gældende affaldslovgivning er berettiget til at håndtere, og som 

Ejerkommunerne ikke på stiftelsestidspunkt har kompetenceoverdraget til andet § 60-

selskab. Alle seks ejerkommuner i AFLD har kompetenceoverdraget forbrændingsopgaven 

til Energnist, hvorfor affaldsforbrænding ikke er en opgave i AFLD.   

Da der ikke er sammenfald i selskabernes opgaver, er der som udgangspunkt heller ikke 

sammenfald i Preben Friis-Hauges deltagelse i aktiviteter i Dansk Affaldsforening. 

 

Ad spm. 5 

Uddybning af tidligere fremsendte estimerede aktiviteter.  

 

5.1 redegørelse for aktiviteter for bestyrelsesformand i AFLD 



 

Deltagelse i det årlige ”Affaldsdage” eller tilsvarende arrangement, der vedrører opgaver 

og aktiviteter, som AFLD udfører eller er involveret i.  

Deltagelse i gns. To årlige temadage, som er 1-dags arrangementer med relevante emner 

indenfor genanvendelse/deponi, herunder samskabelse og borgerinvolvering, nedgravede 

beholdere, gebyrer mv. Altså alene emner, der vedrører deponi- eller genbrugsaktiviteter.  

Deltagelse i møder vedrørende fremtidige indsamlingssystem og kommunale 

behandlingsanlæg 

 

5.2 redegørelse for aktiviteter for næstformand i Energnist  

Deltagelse i gns. tre årlige temadage, som er 1-dags arrangementer med relevante emner 

indenfor affaldsenergi, herunder CO2-fangst, rammevilkår mv., Altså alene emner, der 

vedrører affaldsenergianlæg. 

Deltagelse i møder vedrørende fremtidige rammevilkår for affaldsenergianlæg  

 

5.3 redegørelse for sammenfaldende aktiviteter 

Deltagelse i det årlige Årsmøde/generalforsamling, som er et 2-dages arrangement.  

Ad spm. 6 

Uddybning af tidligere fremsendte estimerede timeforbrug. 

 

6.1 redegørelse for sammenfaldende aktiviteter 

Årsmøde/generalforsamling, En 2-dages arrangement/år med overnatning. Der er 

estimeret 2x 10 timer/år inkl. transport. 

 

6.2 redegørelse for aktiviteter for bestyrelsesformand i AFLD 

”Affaldsdage” eller tilsvarende. Et 2-dages arrangement/år med overnatning. Der er 

estimeret 2x 10 timer/år inkl. transporttid. 

Temadage. To 1-dags arrangementer/år. Der er estimeret 2x 10 timer/år inkl. transporttid 

 

6.3 redegørelse for aktiviteter for næstformand i Energnist 

Temadage. Tre 1-dags arrangementer/år. Der er estimeret 3x 10 timer/år inkl. transporttid 

 

Ad spm. 7 

Det årlige årsmøde/generalforsamling har en række indlæg indenfor affaldsområdet, som 

varierer i sammensætning fra år til år. Der er derfor i de tidligere fremsendte estimater 

regnet med 50% andel.  

 

Øvrigt 

Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at Energnist i løbet af 2018 blev medlem af Dansk 

Fjernvarme med deraf følgende mulighed for deltagelse i arrangementer. Tilsvarende har 

såvel AFLD som Energnist i 2019 fået mulighed for deltagelse i Dakofa arrangementer 

indenfor affald.”  

Indenrigs- og Boligministeriets afgørelse  
Indenrigs- og Boligministeriet skal henvise til det daværende Social- og 

Indenrigsministeriums afgørelse af 23. december 2020, afsnit 1 og 2, for gennemgang 

af ministeriets kompetence og retsgrundlag i sager om fast vederlag til bestyrelser for 

kommunale fællesskaber. 

Det fremgår af AFLD I/S og Energnist I/S’ brev af 25. februar 2021 vedrørende det 

angivne timeforbrug til seminarer, temadage og årsmøde i Dansk Affaldsforening, at 

Preben Friis-Hauge kun i Dansk Affaldsforenings årsmøde/generalforsamling deltager 

i egenskab af både formand for bestyrelsen for AFLD I/S og næstformand for 

bestyrelsen for Energnist I/S. Herudover er der tale om aktiviteter, som han deltager i 
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enten som formand for bestyrelsen for AFLD I/S eller som  næstformand for bestyrelsen 

for Energnist I/S.  

Efter det oplyste er Dansk Affaldsforenings årsmøde/generalforsamling et 2-dags 

arrangement, hvor selskaberne har estimeret 10 timer pr. dag inkl. transport årligt.  

Efter det oplyste har selskaberne ved timeopgørelserne taget højde for, at Preben Friis-

Hauge deltager i Dansk Affaldsforenings årsmøde/generalforsamling både som 

formanden for bestyrelsen for AFLD I/S og som næstformanden for bestyrelsen for 

Energnist I/S. Dette er sket ved at angive 10 timer årligt for deltagelse i 

årsmøde/generalforsamling i Dansk Affaldsforening for formanden for bestyrelsen for 

AFLD I/S og 10 timer årligt for næstformanden for bestyrelsen for Energnist I/S.  

Ministeriet finder ikke grundlag for at tilsidesætte AFLD I/S og Energnist I/S’ udtalelse 

om manglende sammenfald i de øvrige aktiviteter for Preben Friis-Hauge eller 

selskabernes timeopgørelser vedrørende seminarer, temadage og årsmøde i Dansk 

Affaldsforening. 

Ministeriet kan derfor godkende det angivne timeforbrug opgjort til 50 timer for 

formanden for bestyrelsen for AFLD I/S til seminarer, temadage og årsmøde i Dansk 

Affaldsforening. 

Formandens faste vederlag for perioden 2018-2021 til seminarer, temadage og årsmøde 

i Dansk Affaldsforening fastsættes således til 17.172 kr. årligt ud fra et forventet 

timeforbrug på 50 timer.  

I alt fastsættes formandens faste vederlag for perioden 2018-2021 således til 107.156 kr. 

årligt ud fra et forventet timeforbrug på 312 timer. 

Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør afgørelsen i ministeriets resumédatabase. 

Kopi af dette brev er sendt til Ankestyrelsen til orientering.  

 

Med venlig hilsen 

Marlene J. Brixtofte 
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