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Godkendelse af ændringer i vedtægterne for det kommunale 

fællesskab AFLD I/S 

 

AFLD I/S har den 3. januar 2019 anmodet Ankestyrelsen om at 

godkende ændringer i bilag A og B til selskabets vedtægter.  

 

Det fremgår af det vedlagte referat af byrådsmøde i Hedensted 

Kommune den 31. oktober 2018, at byrådet godkender de reviderede 

bilag A og B til vedtægterne for AFLD I/S. 

 

Ankestyrelsen har noteret sig, at det i øvrigt fremgår af referat af 

byrådsmøde i Hedensted Kommune, at byrådet har godkendt, at sager 

om justering af vedtægter inden for affaldsselskaber delegeres til 

afgørelse af udvalget for Teknik. 

 

Vi bemærker, at det fremgår af § 60, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, 

at: 

”Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre 

indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers 

beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er 

hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra Ankestyrelsen”.  

 

Det fremgår videre af Lov om kommunernes styrelse med kommentarer 

af Hans B. Thomsen m.fl. 2. udgave 2010, side 516, at: 

 

”En beslutning om overførsel af kompetence til et kommunalt 

fællesskab skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.” 

 

Af vejledning nr. 10464 af 7. april 2016 om kommunale fællesskaber 

fremgår det, at:  

 

”Alle ændringer af vedtægterne, som indebærer ændringer i de 

beføjelser, som kommunalbestyrelsen har afgivet til fællesskabet, 



 2 

eller som ændrer vilkårene for kommunalbestyrelsens afgivelse af 

beføjelser, skal [..] godkendes af hver af de deltagende 

kommunalbestyrelser i et møde.  

 

Det samme gælder andre beslutninger vedrørende fællesskabet, 

der ændrer de beføjelser, der er afgivet til fællesskabet, eller 

ændrer indholdet af vilkårene for afgivelsen af disse beføjelser.  

 

Endelig fremgår det af vedtægterne for AFLD I/S punkt 11.2, at:   

 

”Vedtægterne kan alene ændres efter forudgående godkendelse af 

samtlige Ejerkommuners kommunalbestyrelse i møde samt af 

Statsforvaltningen.” 

 

Det er på den baggrund Ankestyrelsens opfattelse, at byrådet i 

Hedensted Kommune ikke kan delegere kompetencen til at behandle 

sager om justering af vedtægter inden for affaldsselskaber til afgørelse 

af udvalget for Teknik. 

 

Ankestyrelsen skal bede Hedensted Kommune om at oplyse, hvad 

Ankestyrelsens bemærkninger giver kommunen anledning til at foretage. 

 

Kopi af dette brev er sendt til AFLD I/S til orientering. 

 

Venlig hilsen 

 

Cecilie Ambrosius Baker 

 

           

 


