Coronavirus COVID-19 og forsyningssektoren
Coronavirusset COVID-19 påvirker alle danske borgere og virksomheder. Dette gælder også
i forsyningssektoren. Selvom forsyningssektoren rent økonomisk ikke bliver hårdt ramt i
sammenligning med mange andre brancher, har udbruddet af COVID-19 alligevel allerede rejst en
række juridiske spørgsmål hos forsyningsselskaberne. I dette korte nyhedsbrev gennemgår vi en
række juridiske emner, som i den aktuelle situation har relevans for forsyningssektoren.
Eventuel håndsrækning til udfordrede
kunder

forbrugere, der som udgangspunkt forhindrer indførelsen af

Det drøftes hos visse forsyningsselskaber, hvorvidt det er muligt

på elforsyningsområdet er videre rammer for at iværksætte

at give en håndsrækning til kunder, som allerede er – eller må

målrettede tiltag overfor visse kundegrupper. Men i alle

formodes at komme - i likviditetsmæssige vanskeligheder på

sammenhænge bør forsyningsselskaber drevet i aktie- eller

grund af krisen. En håndsrækning kunne eksempelvis bestå i

anpartsselskabsform ved overvejelser om at indføre sådanne

at give henstand med betalingen af forfaldne beløb, undlade a

tiltag have fokus på at sikre, at tiltagene (også) må antages at

conto-fakturering af en eller flere rater - eller at indføre længere

være i det enkelte forsyningsselskabs interesse.

betalingsfrister, medens krisen står på.

sådanne tiltag overfor særligt trængte brancher, hvorimod der

Indberetninger til Forsyningssekretariatet

De gennemførte lovgivningsmæssige hasteindgreb som følge

April er måneden hvor en lang række forsyningsselskaber har

af virusudbruddet giver ikke forsyningsselskaberne en særlig

indberetningspligt til myndighederne. Eksempelvis skal alle

adgang til at yde sådanne former for hjælp. Eventuelle tiltag

større vandselskaber indberette og indsende revisorerklæring

skal derfor kunne rummes inden for forsyningslovgivningens

med henblik på fastsættelse af nye økonomiske rammer for

almindelige rammer.

2021-2022 senest den 15. april, og alle vandselskaber skal
ligeledes senest den 15. april indberette et årsregnskab til brug

På forsyningsområderne vand, spildevand og varme gælder

for kontrollen med overholdelsen af økonomiske rammer.

der principper om ikke-diskriminerende behandling af
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Som følge af COVID-19 udbruddet kan det være vanskeligt
at overholde fristerne. DLA Piper Denmark har været i
kontakt med Forsyningssekretariatet omkring eventuelle
aktiviteter fra sekretariatets side. I forlængelse heraf har
Forsyningssekretariatet og Energistyrelsen besluttet at udskyde
fristerne på følgende måde:
•

Fristen den 1. april 2020 for foreløbig anmodning om
udtræden af den økonomiske regulering med virkning fra
den 1. januar 2021 udskydes til den 15. april 2020.

•

Fristen den 15. april 2020 for indberetning til
Forsyningssekretariatet til brug for henholdsvis
benchmarking og fastsættelse af økonomiske rammer
udskydes til den 1. maj 2020.

•

Fristen den 15. maj 2020 for endelig anmodning om

ikke kan beskæftige deres medarbejdere. Derfor gælder aftalen

udtræden af den økonomiske regulering udskydes til den 1.

for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt

juni 2020.

som følge af COVID-19, og derfor står overfor at skulle varsle
afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.

•

Fristen den 15. september 2020 for offentliggørelse af
benchmarking-resultater udskydes til den 1. oktober 2020.

Forsyningsselskabernes indtægter vil typisk ikke blive væsentligt
påvirket af COVID-19 udbruddet. Selskaberne vil derfor ikke

•

Fristen den 15. september 2020 for høring af udkast til

umiddelbart have behov for at foretage afskedigelser i det

afgørelser om økonomiske rammer udskydes til den 1.

anførte omfang, som følge af COVID-19.

oktober 2020.
For kommercielle selskaber i forsyningskoncerner, hvor
•

Fristen den 15. oktober 2020 for endelige afgørelser om

indtægten er afhængig af løbende ordrer på det frie marked,

økonomiske rammer udskydes til den 1. november 2020.

vil ordningen dog efter omstændighederne kunne være aktuel.
Mere information om ordningen og dens administration kan

Forsyningssekretariatet oplyser, at man i de kommende uger vil

findes i vores nyhed ”Regeringen og arbejdsmarkedets parter

følge udviklingen, og vurdere behovet for at udskyde fristerne

klar med hjælpepakke til virksomheder”.

yderligere.

Ansættelsesret

AFSKEDIGELSER SAMT ALTERNATIVER TIL
HJEMMEARBEJDSPLADS OG AFSKEDIGELSER
De almindelige regler for opsigelser vil som udgangspunkt være

REFUSION AF SYGEDAGPENGE FRA FØRSTE SYGEDAG VED

gældende.

SYGEFRAVÆR OG KARANTÆNE PÅ GRUND AF COVID-19
Den 17. marts 2020 blev et hastelovforslag vedtaget, som giver

Hvor det ikke er muligt at etablere en hjemmearbejdsplads,

arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion

vil det være relevant for mange arbejdsgivere at afsøge

fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller

mulighederne for at reducere arbejdsstyrken enten midlertidigt

i karantæne på grund af COVID-19. Loven, der er midlertidig, vil

eller vedvarende. Det kan i den forbindelse være relevant at

gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 og

overveje pålæg i forhold til ferie, feriefridage og afspadsering i

frem til den 1. januar 2021.

perioder, hvor arbejdspladsen er lukket som følge af COVID-19
udbruddet.

LØNKOMPENSATIONSORDNINGEN
Alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge

Igangværende entrepriser

om kompensation uanset virksomhedsform og branche. Det

AB 92/AB 18 og ABT 93/ABT 18 regulerer bygherrens og

gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis

entreprenørens ret til tidsfristforlængelse samt erstatning

de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære

eller godtgørelse i forbindelse med forsinkelse. Selvom AB/-T

driftsudgifter i offentlige tilskud.

18 standarderne har gennemgået en sproglig opdatering, er
indholdet vedrørende forsinkelse det samme som i AB 92 og

Intentionen med aftalen er at hjælpe virksomheder, der oplever

ABT 93.

ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor
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I følgende situationer, der kan få relevans i den
nuværende COVID-19-situation, har entreprenøren krav på
tidsfristforlængelse i henhold til AB 92 § 24 og AB 18 § 39:
1.

Ved bygherres forhold eller anden entreprenørs forsinkelse
(AB 92 § 24 stk. 1, nr. 2 og AB 18 § 39 stk. 1, nr. b).

2.

Ved offentlige påbud eller forbud (AB 92 § 24 stk. 1, nr. 5 og
AB 18 § 39 stk. 1, nr. e).

3.

Ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der
opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren
ikke er herre over (force majeure- lignende situationer) (AB
92 § 24 stk. 1, nr. 3 og AB 18 § 39 stk. 1, nr. c).

Lukker et forsyningsselskab som bygherre en byggeplads som

FLYTNING AF GENERALFORSAMLING

følge af COVID-19, hvorved entreprenøren hindres i at overholde

Der er intet til hinder for, at et selskab vælger at

tidsplanen, må entreprenøren som udgangspunkt indrømmes

aflyse generalforsamlingen eller vælger at udskyde

tidsfristforlængelse samt godtgørelse eller erstatning.

generalforsamlingen, forudsat den ordinære generalforsamling
fortsat kan afholdes tids nok til at overholde fristerne for

Entreprenøren vil være berettiget til betaling af forlænget

godkendelse af årsrapporten - og i øvrigt under iagttagelse af

byggepladsdrift (”godtgørelse”) som følge af nedlukningen, hvis

det enkelte selskabs vedtægter.

der er udstedt et offentligt påbud eller forbud, der betinger
en nedlukning. Derimod har entreprenøren hverken krav på

Hvis et selskab vælger at aflyse generalforsamlingen, så skal

tidsfristforlængelse eller økonomisk genopretning af nogen

dette ske på samme måde, hvorpå selskabet indkaldte til den

art, hvis forsyningsselskabet kan dokumentere, at lukningen af

pågældende generalforsamling. Bemærk at indkaldelsen til den

byggepladsen bunder i en force majeure-begivenhed, hvilket -

nye generalforsamling fortsat skal følge de almindelige regler for

som det fremgår - ikke omfatter offentlige påbud eller forbud.

indkaldelsesfrister.

Det den 18. marts indførte forbud mod at afholde eller deltage

For at minimere den fysiske kontakt og dermed

i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor

smittespredningen, kan selskabet, hvis der er indsat mulighed

flere end 10 personer er samlet, omfatter ikke almindelig

herfor i selskabets vedtægter, afholde en fuldstændig elektronisk

tilstedeværelse på en arbejdsplads.

generalforsamling. Hvis ikke denne mulighed følger af
vedtægterne, er selskabet nødsaget til at afholde enten en delvis

DLA Pipers vurdering af COVID-19s indflydelse på

elektronisk generalforsamling eller en fysisk generalforsamling.

entreprenørforhold er uddybet i vores nyhed ”Forsinkelser i

En delvis elektronisk generalforsamling er en hybrid, hvor der

byggeriet efter Covid-19”, der behandler spørgsmålet både fra

fortsat er adgang til fysisk fremmøde, men hvor der samtidig

entreprenørens og bygherrens side. Herunder overvejes det,

gives mulighed for deltagelse via digital kommunikation.

hvornår der foreligger force majeure i entrepriseforhold.

COVID-19 og indsendelse af årsrapporter og
flytning af generalforsamlinger

Selskabets ledelse kan beslutte at afholde den ordinære
generalforsamling som en delvis elektronisk generalforsamling.
Det kræver ikke direkte hjemmel i selskabets vedtægter at

Samtidig med indførelsen af forbud mod afholdelse og

afholde en delvis elektronisk generalforsamling, men selskabets

deltagelse i arrangementer med mere end 10 personer er

vedtægter kan bestemme, at der alene kan afholdes fysiske

der vedtaget regler, der udsætter fristen for indsendelse

generalforsamlinger.

af årsrapporter for virksomheder med over 10 ejere. For
virksomheder, som ikke har flere end 10 ejere, gælder de

Du kan læse mere, herunder gode råd om praktiske

almindelige frister for indsendelse af årsrapporter fortsat, idet

foranstaltninger, i vores nyhed ”Afholdelse af generalforsamling i

lovgivningen giver ikke mulighed for at udsætte fristen for

forbindelse med coronavirus COVID-19”.

indberetningen af årsrapporter.
For de fleste forsyningsselskaber vil de almindelige frister for
indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen derfor fortsat
være gældende.
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Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os.

Jacob Sparre Christiansen

Lasse Møller

Partner

Advokat

T: + 45 33 34 08 50

T: + 45 33 34 07 56

M: +45 27 27 61 52

M: +45 51 99 90 60

jacob.christiansen

lasse.moeller@dlapiper.com

@dlapiper.com

Camilla Bjørslev Paulsen
Advokat
T: + 45 33 34 01 44
M: +45 20 21 57 98
camilla.bjoerslev@dlapiper.com

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder. Yderligere oplysninger findes på www.dlapiper.com.
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