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Følgebrev   
Dette dokument er et følgebrev til kommunen i forbindelse med anvendelse af 

brevskabelonerne. Følgebrevet beskriver bl.a. den politiske baggrund for 

skabelonerne og hvordan kommunen kan anvende dem, særligt under hensyn til 

overholdelse af markedsføringsloven ved udsendelse af brevet via e-Boks eller 

fysisk post.  
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Baggrund 

Brevskabelonerne udgør en delvis implementering af ´Klimaaftale om grøn strøm og 

varme 2022´ af 25. juni 2022 og ´Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning 

af gas til opvarmning og klar besked til borgerne´ af 29. juni 2022.  

 

Det fremgår af aftalerne, at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasforsynede 

områder inden udgangen af 2022 skal have klar besked om deres fremtidige 

varmemuligheder, herunder deres mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. De 

enkelte ejendomsejere skal ligeledes have information om støttemuligheder og 

yderligere rådgivning.  

 

Det fremgår endvidere af ´Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og 

projektgodkendelse´ kap. 4 (information til borgere), som forventes at træde i kraft i 

efteråret 2022, at kommunen inden udgangen af 2022 skal give alle ejendomsejere 

med gas- eller oliefyr i gasforsynede områder klar besked om fremtidige 

varmeforsyningsmuligheder, herunder planer for udrulning af fjernvarme og 

informere om alternative opvarmningsformer til gas- eller oliefyr.  

Anvendelse af brevskabelonerne  

Brevene er udtryk for skabeloner og er ment som en hjælp i arbejdet med opfyldelsen 

af de politiske aftaler. De pågældende tekstforslag i skabelonerne kan derfor 

anvendes direkte eller blot som inspiration, dog under forudsætning af, at brevene 

fortsat skal indeholde den relevante information, jf. de politiske aftaler. Derudover 

skal der ved ændring i opsætning, ordlyd mv. i brevskabelonerne udvises særlig 

opmærksomhed på, at brevene ikke er i strid med markedsføringsloven, herunder 

bl.a. spamforbuddet (se mere herom i afsnittet ’markedsføringsloven’ nedenfor). 

 

Forskellige brevskabeloner  

For at give ejendomsejeren så klar besked som muligt og undgå at give unødvendige 

oplysninger, er der udarbejdet 4 forskellige brevskabeloner. I kan anvende den 

brevskabelon, der passer bedst i forhold til den enkelte ejendomsejer. De 4 

skabeloner er opdelt i følgende scenarier;  

 

Skabelon nr. 1: Fjernvarmeprojekt er godkendt og etableret.  

Denne brevskabelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ikke 

har fjernvarme, men ligger i et fjernvarmeområde, hvor fjernvarmeprojektet er 

godkendt og fjernvarmen er udrullet.  

 

Skabelon nr. 2: Fjernvarmeprojekt er godkendt, men endnu ikke etableret. 

Denne brevskabelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom 

ligger i et område, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt et fjernvarmeprojekt, 

men fjernvarmen er i gang med at blive udrullet eller endnu ikke er udrullet. 
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Skabelon nr. 3: Fjernvarme planlægges, men der er ikke et godkendt projektforslag. 

Denne brevskabelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom 

ligger i et område, hvor fjernvarme planlægges, men der er ikke godkendt et 

fjernvarmeprojektet, eller fjernvarme planlægges, men der er endnu ikke tilknyttet et 

fjernvarmeselskab. Ejendommen ligger således i et område, hvor der er planlagt 

fjernvarme og hvor udrulningen muligvis afhænger af, om projektet opnår det 

nødvendige antal tilsagn om tilslutning.  

 

Skabelon nr. 4: Fjernvarme er ikke planlagt.  

Denne brevskabelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom 

ligger i et område, hvor der ikke er planer om fjernvarme. 

 

Links i brevet  

De links, der fremgår af brevskabelonen, leder ejendomsejeren videre til relevant 

individuel information på borgerens egen side (borgersiden) på Boliganalysen og til 

en specielt designet informations-, tilskuds- og rådgivningsside på SparEnergi.dk. 

Her kan modtageren af brevet læse mere om alternative opvarmningsformer til olie- 

eller gasfyret samt tilskuds- og rådgivningsmuligheder.  

 

Linket til borgersiden på Boliganalysen er under udarbejdelse og forventes at være 

klar i uge 41. I vil modtage linket, så snart det er klar til brug.  

 

Ministeriet opfordrer til at anvende de links som fremgår af brevskabelonerne samt 

linket til borgersiden på Boliganalysen for at sikre en korrekt overholdelse af 

markedsføringsloven, herunder spamforbuddet.  

Boliganalysen  

Brevskabelonerne forventes at være tilgængelige i Boliganalysen i uge 41 i fire 

forskellige kampagneskabeloner. Dette vil lette arbejdet med at afgrænse 

modtagergrupper og skabe inspirerende kommunikation til modtagerne af brevet.  

 

Med Boliganalysen kan I som kommune afgrænse modtagergruppen for jeres breve 

og tilbyde borgerne en særlig side (borgersiden) med inspiration og beregninger, der 

tager udgangspunkt i deres bolig og konkrete situation. I kan frit benytte 

Boliganalysen frem til 2025 på Boliganalysen.dk. Det er dog endnu ikke muligt at 

anvende Boliganalysen til at kommunikere til virksomhedsejere. Der arbejdes på en 

løsning, men indtil den foreligger, foregår proces med udsendelse af brev til 

virksomheder manuelt i kommunen vha. et adresseudtræk med relevante 

virksomheder, der modtager brev via CVR. 

 

Boliganalysen trækker på informationer fra bl.a. Plandata.dk. Energistyrelsen 

arbejder på at få udviklet Plandata.dk, så de varmeplaner, som kommunerne skal 

udarbejde i 2022, kan indberettes hertil. Energistyrelsen forventer, at indberetningen 

af varmeplaner bliver mulig senest 1. december 2022. Når varmeplanen er 
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indberettet til Plandata.dk, vil Boliganalysen således kunne anvende denne 

information. 

Markedsføringsloven 

Brevskabelonerne er opbygget og formuleret ud fra et hensyn om at overholde 

reglerne i markedsføringsloven, herunder spamforbuddet, der finder anvendelse ved 

henvendelse via elektronisk post.  

 

Nedenfor følger en generel gennemgang af reglerne på området, samt klima-, 

energi-, og forsyningsministeriets vurderinger.  

  

Erhvervsministeriet er ressortmyndighed for markedsføringsloven. Hvis I har 

spørgsmål til lovgivningen, herunder spamforbuddet, skal I derfor kontakte 

erhvervsministeriet eller forbrugerombudsmanden med henblik på yderligere 

rådgivning og vejledning.  

 

Markedsføringslovens anvendelsesområde  

Det fremgår af markedsføringslovens § 1, at: ”(l)oven finder anvendelse på privat 

erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes 

produkter på markedet”. Det er således udgangspunktet, at henvendelser, der har 

karakter af erhvervsmæssig aktivitet, er omfattet af markedsføringsloven, også når 

de kommer fra en offentlig myndighed. Fjernvarmeforsyning og individuelle 

opvarmningsløsninger udgør ”et produkt, der udbydes på markedet” i 

markedsføringslovens forstand, idet fjernvarme udbydes i konkurrence med andre 

opvarmningsformer. Det grundlæggende kriterium for at være omfattet af 

markedsføringsloven er derfor opfyldt. 

 

Om en henvendelse udgør offentligt informationsmateriale eller har karakter af 

erhvervsmæssig aktivitet, udgør en konkret vurdering. Det er imidlertid Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriets vurdering, at kommunens henvendelse vil have 

karakter af erhvervsmæssig aktivitet, hvis henvendelsen indeholder konkret 

information om, hvordan man tilmelder sig fjernvarme i form af et direkte link til 

fjernvarmeselskabets hjemmeside, et konkret tilbud eller en kontrakt. Det er ligeledes 

ministeriets vurdering, at en henvendelse med information om, at ejendomsejeren 

kan tilmelde sig fjernvarme, hvor ejendomsejeren ikke også samtidig får oplysning 

om muligheden for at anvende andre grønne opvarmningsformer, vil udgøre 

erhvervsmæssig aktivitet. Hvis det eksempelvis specifikt bliver nævnt, at 

bygningsejeren kan tilmelde sig fjernvarme, uden samtidig at oplyse om, hvorvidt det 

også er muligt at installere fx individuel opvarmning, vil fjernvarme blive fremhævet 

frem for andre opvarmningsformer. Hertil kommer, at der normalt kun er en enkelt 

udbyder af fjernvarme for den konkrete bygningsejer, og der vil derfor indirekte blive 

fremhævet én specifik erhvervsdrivende. 
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Henvendelser, der ikke har karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som derfor falder 

uden for markedsføringsloven, kan ifølge Forbrugerombudsmanden bl.a. være: 

”statslig, kommunal og regional information (fx tryksager om skat eller lokalplaner), 

materiale fra politiske partier, indsamlings-, eller oplysningsmateriale fra velgørende 

foreninger eller sygdomsbekæmpende organisationer samt materiale fra religiøse 

institutioner, såsom lokale kirkeblade”. 

 

Det kan udledes af praksis fra Forbrugerombudsmanden, at det indgår i 

Forbrugerombudsmandens vurdering, hvorvidt konkret information går videre end 

nødvendigt, og at kommuners henvendelser falder inden for markedsføringslovens 

område, hvis kommunen markedsfører erhvervsdrivende. Kommunale henvendelser 

er således undtaget fra markedsføringsloven og spamforbuddet, hvis de udgør 

nødvendig information af almen samfundsmæssig interesse. 

 

Nødvendige informationer synes på baggrund af Forbrugerombudsmandens praksis 

primært at være karakteriseret ved, at der er tale om informationer af en vis praktisk 

karakter. 

 

Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at indsættelse af information direkte i 

brevet om, hvordan man fx tilmelder sig fjernvarme via link til en konkret 

fjernvarmeudbyder med henblik på at få bygningsejere til at skifte til alternative 

opvarmningsformer, går ud over, hvad der er nødvendigt, idet skifte til alternative 

opvarmningsformer f.eks. også kunne nås med generelle oplysningskampagner, 

støttepuljer til grøn omstilling eller målrettet oplysning om alle alternative 

opvarmningsformer. 

 

Spamforbuddet: Udsendelse af brevene via elektronisk post (e-Boks) 

Hvis kommunens henvendelse vurderes at udgøre en erhvervsmæssig aktivitet og 

henvendelsen ikke vurderes at være nødvendig information af almen 

samfundsinteresse, falder den inden for markedsføringslovens anvendelsesområde. 

Det betyder, kommunen ved udsendelse af brevet via e-Boks skal sikre sig, at 

henvendelsen ikke er i strid med spamforbuddet. Markedsføringslovens § 10, stk. 1, 

indeholder følgende regulering af erhvervsdrivendes muligheder for at sende 

elektronisk post: 

 

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af 

elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med 

henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har 

givet sit forudgående samtykke hertil. Inden der gives samtykke, skal 

den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Den 

erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde 

samtykket.  

   [red. understregninger] 
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Det følger af § 10, stk. 1, at kommuner ikke uden forudgående samtykke kan sende 

digitale breve via e-Boks til bygningsejerne, hvis der er tale om direkte 

markedsføring. Hvis henvendelsen derimod er en såkaldt servicemeddelelse, vil 

henvendelsen ikke være omfattet af spamforbuddet i § 10, stk. 1. Det skal her 

bemærkes, at kommunerne ikke kan indhente samtykke ved at sende en e-mail eller 

besked via e-Boks til bygningsejeren og anmode om samtykke, idet sådanne 

henvendelser også vil være i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1.  

 

Servicemeddelelser vil navnlig være relevante i løbende kundeforhold, og ved 

vurderingen af, om en henvendelse er markedsføring eller en servicemeddelelse, 

skal der især lægges vægt på, om formålet med henvendelsen er at omtale 

yderligere produkter, fx fjernvarme eller en speciel individuel opvarmningsform.  

 

Udseendelse af et brev med det formål at få ejendomsejeren til at købe eller anvende 

et specielt produkt vil selv i løbende kundeforhold udgøre markedsføring og ikke en 

servicemeddelelse. Det er således ulovligt at markedsføre (direkte eller indirekte) 

produkter uden forudgående samtykke via elektronisk post. 

 

For at sikre at brevet udgør en servicemeddelelse og dermed ikke er i strid med 

spamforbuddet ved udseendelse via elektronisk post, skal brevet udgøre en generel 

og objektiv information om de forskellige muligheder for alternative 

opvarmningsformer uden at nogen erhvervsdrivende markedsføres (nævnes med 

navn, link til hjemmeside kontaktinformation, mv.). Det betyder, at borgeren også 

skal informeres om mulige individuelle opvarmningsformer, selvom fjernvarme er 

eller vil blive en mulighed i området. Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en 

vejledning med instrukser til, hvordan man undgår at overtræde spamforbuddet.  

 

Vejledningen kan findes her: 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf    

 

Indholdet og formuleringerne i brevskabelonerne, herunder de indsatte links, der fx 

giver ejendomsejeren mulighed for på borgersiden eller Sparenergi.dk at finde 

kontaktoplysninger på godkendte VE-installatører eller lokale fjernvarmeselskaber, 

udgør efter ministeriets vurdering nødvendig information af almen samfundsmæssig 

interesse. Det skyldes, at oplysningerne vurderes nødvendige for at give 

ejendomsejeren en meningsfuld og relevant information om mulige alternative 

opvarmningsformer.  

 

Det er således ministeriets vurdering, at nærværende brevskabeloner udgør en 

generel og objektiv oplysningskampagne med nødvendig information af almen 

samfundsmæssig interesse om de forskellige opvarmningsformer. 
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Udsendelse af brevene via fysisk post 

Markedsføringslovens § 10, stk. 4, indeholder følgende regulering af 

erhvervsdrivendes muligheder for at sende fysisk post: 

 

”§ 10, stk. 4. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en 

bestemt fysisk person ved brug af andre midler til 

fjernkommunikation end nævnt i stk. 1 med henblik på direkte 

markedsføring, hvis  

1) den pågældende over for den erhvervsdrivende har frabedt sig 

dette,  

2) det fremgår af en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale 

Personregister (CPR) hvert kvartal, at den pågældende har frabedt 

sig direkte markedsføring, eller  

3) den erhvervsdrivende ved undersøgelse i CPR er blevet bekendt 

med, at den pågældende har frabedt sig direkte markedsføring.” 

 

Det følger af § 10, stk. 4, at kommunerne gerne må sende fysiske breve 

indeholdende direkte markedsføring til ejendomsejere, der hverken har frabedt sig 

markedsføring direkte over for kommunerne, er opført på den såkaldte Robinsonliste, 

eller hvor det i øvrigt fremgår af CPR-registeret, at den pågældende har frabedt sig 

markedsføring. Kommunerne skal dog klart og utvetydigt oplyse om retten til at 

frabede sig yderligere henvendelser samt gøre det let og gebyrfrit at udnytte denne 

ret, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 6.  

 

Kommunerne må derimod ikke sende fysiske breve, der indeholder direkte 

markedsføring, til de ejendomsejere, der enten har frabedt sig dette direkte over for 

kommunerne, som fremgår af Robinsonlisten, eller hvor det i øvrigt fremgår af CPR-

registeret, at den pågældende har frabedt sig markedsføring. 

 

Kommunerne må gerne sende fysiske breve med påtrykte adresser, men uden 

påtrykte navne, da kravet om, at der skal være tale om henvendelse til en bestemt 

fysisk person, i så fald ikke er opfyldt. Dette forudsætter dog, at adressen ikke er 

tilmeldt en af de såkaldte Nej tak-ordninger.  

 

Ovenstående betyder, at kommunerne kan sende fysiske breve med navn og 

adresse på ejendomsejere, hvis de pågældende enten ikke har frabedt sig dette 

direkte over for kommunerne, fremgår af Robinsonlisten eller det i øvrigt fremgår af 

CPR-registeret, at den pågældende har frabedt sig markedsføring. Kommunerne kan 

desuden sende fysiske breve påtrykt en adresse, men uden navn, forudsat at Nej 

tak-ordningerne respekteres af kommunerne.  

 

Det er dog vigtigt, at kommunerne har markedsføringslovens øvrige regler for øje, 

herunder forbuddet mod skjult reklame og kravet om påpasselighed i den 
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forbindelse, hvilket er særligt relevant, når specifikke fjernvarmevirksomheder 

fremhæves i henvendelserne. 

 

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til brevets indhold 

Det er ved udformning af brevet til ejendomsejerne vigtigt at være særlig 

opmærksom på anvendelsen af generelle miljøudsagn. Generelle miljøudsagn uden 

en forklaring, fx ”grøn”, skal kunne dokumenteres. Dokumentation skal normalt være 

baseret på en livscyklusanalyse af produktet fra vugge til grav og kunne underbygges 

af uafhængige eksperter. Se mere information på s. 4 i Rapport 

(forbrugerombudsmanden.dk).  

 

Hvis der ligger dokumentation for, at alle de opvarmningsformer, der nævnes i 

brevet, reelt er grønne, er anvendelsen af udsagnet fx ”grøn opvarmning” OK.  

 

Dokumentationskravene er nemmere at leve op til, hvis det generelle udsagn 

ledsages af en forklaring, der knytter sig til den enkelte opvarmningsform, fx 

”Fjernvarme er grønnere end naturgas, fordi…”.  

 

Dokumentationskravene slækkes også, hvis det specifikt fremhæves, hvad det er 

ved opvarmningsformen, som er særligt miljøvenligt.  

 

Hvis det er vanskeligt at leve op til dokumentationskravene ift. alle de nævnte 

opvarmningsformer, bør der i stedet anvendes udsagn som fx ”Fjernvarme er et 

alternativ til naturgas” ”alternative opvarmningsformer”, mv.  

 

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at udsagn om bæredygtighed ifølge 

Forbrugerombudsmanden er meget vanskelige at benytte uden at risikere at vildlede. 

Det skyldes, at bæredygtighed omfatter mere end blot miljøforhold, idet et produkt 

kun er bæredygtigt, hvis man også har vurderet sundhedsmæssige, sociale og etiske 

forhold. Se s. 10 i Rapport (forbrugerombudsmanden.dk).  

 

På baggrund af ovenstående anbefaler ministeriet derfor, at kommunen kun bruger 

betegnelsen ”bæredygtig” mv., hvis det er dokumenteret, at de nævnte 

opvarmningsformer rent faktisk er bæredygtige (og ikke kun mere miljørigtige).  

 

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i markedsføringsloven 

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i markedsføringsloven Handlinger i strid 

med markedsføringsloven kan forbydes ved dom. Handlinger i strid med loven er 

desuden erstatningsansvarspådragende i overensstemmelse med dansk rets 

almindelige regler.  
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Det følger endvidere af § 37, stk. 3, at en overtrædelse af spamforbuddet kan straffes 

med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 279 eller anden 

lovgivning. 

EU-retten og reglerne om det indre marked (fri bevægelighed) 

Hvis kommunen opfordrer ejendomsejere til at aftage varme fra en bestemt 

varmeforsyningskilde i stedet for at informere ejendomsejerne mere generelt om de 

forskellige opvarmningsmuligheder, kan informationen udgøre en restriktion omfattet 

af artikel 34 og 56 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). 

Det skyldes, at henvendelsen i så fald vil risikere at gøre det svære at afsætte de 

produkter, der ikke nævnes i brevet. Hvis brevet fx kun informerer ejendomsejerne 

om muligheden for at anvende varmepumper, kan det gøre det vanskeligere for 

producenter af fjernvarme at afsætte fjernvarmen i disse områder og vice versa. 

GDPR 

Brevskabelonerne indeholder et obligatorisk afsnit om behandling af 

personoplysninger. Da kommunen er afsender af brevet, er det kommunens ansvar 

i forbindelse med oversendelse af brevet at informere ejendomsejeren om 

kommunens behandling af personoplysninger efter reglerne i persondata-

forordningen, herunder forordningens art. 15. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Klima, - Energi - og Forsyningsministeriet.  


