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Forord

Forord 
Bogen gennemgår et af de mest centrale temaer inden for fondsretten, nemlig 
under hvilke betingelser, det er muligt at ændre på en fonds vedtægter og – 
inderst i fondenes maskinrum – en fonds formål.  
 Både de erhvervsdrivende og de almene, ikke-erhvervsdrivende fonde 
spiller en stor rolle i det danske samfund og erhvervsliv. Fonde uddeler hvert 
år mange milliarder til forskellige formål (almennyttige formål, velgørenhed, 
forskning, forenings- og kulturliv mv.), og fondene er langsigtede ejere af en 
række af Danmarks mest betydningsfulde virksomheder. Fondenes vedtæg-
ter, herunder navnlig deres formål, har en afgørende betydning, både i forhold 
til at fremtidssikre de underliggende danske virksomheder og i forhold til, 
hvor de omfattende fondsuddelinger kanaliseres hen. Det er derfor vigtigt, at 
der er klarhed over, hvilke krav, der stilles til at få gennemført vedtægtsæn-
dringer i fonde, herunder formålsændringer.  
 Det er vores håb, at bogen vil bidrage til at skabe mere klarhed på et kom-
pliceret retsområde, som i vidt omfang bygger på administrativ praksis hos 
fondsmyndighederne (Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen). Der er tale om en 
administrativ praksis, der ikke i nyere tid er særlig godt belyst i den juridiske 
litteratur, og som derfor er svært tilgængelig for praktikere, herunder de råd-
givere, advokater, revisorer mf., der bistår fondene i deres virke.   
 Bogen tog sin begyndelse i 2017 og er blevet til i en løbende dialog mel-
lem bogens forfattere. 
 I bogen beskriver vi, hvordan der i administrativ praksis er sket en – i 
hvert fald sproglig – opblødning af kravene til væsentlige vedtægtsændringer 
for erhvervsdrivende fonde, og en – gennem lovgivning – mere afgrænset 
opblødning af kravene til væsentlige vedtægtsændring for fonde omfattet af 
lov om socialt tilsyn. Med denne udvikling er permutationsretten gået fra en 
monistisk retstilstand for alle fonde til i stedet at være særegen for den enkel-
te kategori af fonde. 
 Vi har i bogen valgt at ledsage en række af kapitlerne med vores egne re-
fleksioner over retsstillingen samt ideer og forslag til mulige ændringer. Dis-
se, som andre tilkendegivelser i bogen, står alene for vores egen, personlige 
opfattelse.   
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Vi har i bogen valgt at lave en kort beskrivelse af gældende ret i Norge, Sve-
rige, Finland og Tyskland, for dermed at give læseren et overblik over rets-
stillingen i vores nabolande. Det bemærkes i den forbindelse, at det tyske par-
lament (”Deutscher Bundestag”) den 24. juni 2021 vedtog en ”Stiftungs-
rechtsreform”, som i al væsentlighed træder i kraft den 1. juli 2023.  
 Justitsminister Nick Hækkerup nedsatte den 25. juni 2021 et udvalg, der 
skal se på en gennemgribende revision af fondsloven med henblik på at un-
derstøtte fondenes arbejde og sikre den fornødne kontrol med området. Ud-
valget er sammensat af en bred kreds af interessenter og relevante fagministe-
rier og forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2022. Professor 
Rasmus Kristian Feldthusen er blevet beskikket som formand for dette ud-
valg. 
 Vi vil gerne rette en stor tak til stud. jur. Monica Sarah Brink for hendes 
store arbejde med at udarbejde registre og fortegnelser til bogen. Vi takker 
også DJØF Forlag, herunder særligt Morten Lehmkuhl og Lasse Wolsgård, 
for at have udvist stor tålmodighed med os i forbindelse med færdiggørelsen 
af manuskriptet.  
 Redaktionen stoppede den 1. juli 2021. 
 
 

København den 1. oktober 2021. 
 

Christian Andersen-Mølgaard         Rasmus Kristian Feldthusen 
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KAPITEL 1 

Vedtægtsændringer i fonde  
og selvejende institutioner

Kapitel 1. Vedtægtsændringer i fonde og selvejende institutioner 

1. Formål 
1. Formål 
Formålet med denne bog er dels at give et overblik over vedtægtsændringer 
på fondsområdet, og dels at se på de senere års praksis for vedtægtsændringer 
i Danmark. Oprindeligt anvendtes begrebet »Permutation«. Permutare bety-
der ændre/gennembryde, og ved permutation i fonde foretages således en æn-
dring af fondsstifterens vilje, som denne er kommet til udtryk i fondens ved-
tægt.1 Derudover dækker permutation også det forhold, at en fond sammen-
lægges med en anden fond, eller at en fond opløses. Traditionelt er permuta-
tionsretten begrundet med, at der ved fonde, der som udgangspunkt skal virke 
uden tidsbegrænsning, er behov for at kunne ændre vedtægtsbestemmelser, 
som ikke længere kan gennemføres, eller som må anses for åbenbart uhen-
sigtsmæssige. Statens ret til uden positiv lovhjemmel at permutere har eksi-
steret gennem flere hundrede år.2 Under forhandlingerne til udkastet til Dan-
marks første grundlov foreslog udvalgets flertal, at der blev optaget følgende 
bestemmelse: 

»De til Kirker, Skoler eller milde Stiftelser henlagte eller skænkede Eiendele og Midler 
kunne ikke anvendes til noget fremmed Øiemed.«3 

Oppermann anførte, at baggrunden for forslaget skal findes i, at det blev anset 
for passende i en tid, hvor lovgivningsmagten undergik en gennemgående 

 
1. Se Aage Michelsen: Om fonds og andre selvejende institutioner, Revision & Regn-

skabsvæsen, 1973,4, s. 191. 
2. Betænkning om fonde, 1982, s. 70-71. 
3. R. Th. Oppermann, Den danske Rets Bestemmelser om Stiftelser, 1860, s. 169, fod-

note 1. 
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forandring, at indføre en bestemmelse i grundloven om, at skænkede midler 
alene skulle anvendes til de formål, som de var skænket til. Forslaget blev 
imidlertid forkastet.4  
 
Permutation i fondsretten har siden A. C. Ørsteds berømte afhandling fra 
1804, »Om regeringens ret til at ophæve eller forandre stiftelser, som private 
mænd havde oprettet«,5 været genstand for adskillige behandlinger i den rets-
videnskabelige litteratur.6 Det skyldes, at permutationsreglerne spiller en helt 
central rolle i fondsretten, hvilket anskueliggøres på ganske udmærket vis i en 
artikel fra 2004, hvori det anføres, at:  

»Vi lever i en verden under hurtig udvikling og forandring. Derfor opstår stadig hyppi-
gere spørgsmålet om/behovet for ændringer i fondenes vedtægter. De fleste fonde er af 
ældre dato og stifterne og deres rådgivere har ved formuleringen af vedtægterne gjort 
sig umage med at formulere fondenes formål i forventning om, at formuleringerne 
’holdt vand til evig tid’. Praksis viser noget andet, og derfor er permutationsspørgsmå-
let så væsentligt. Hvornår kan man ændre formålet, og hvem skal have kompetencen til 
at ændre vedtægten?.«7 

I et glimrende indlæg om »Permutation nu og i fremtiden – et diskussionsop-
læg« fra 2004, gør professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen og professor, 
docent Katarina Olsson sig nogle interessante overvejelser om permutations-
retten i de nordiske lande. De konstarerer afslutningsvist, at: 

»Så långt vi kommit kan nog konstateras att det för omsorg om grunderna i stiftelse-
konstruktionen behövs särskilt restriktiva regler för att ändra en stiftelses ändamål och 

 
4. R. Th. Oppermann: Den danske Rets Bestemmelser om Stiftelser, 1860, s. 169, fod-

note 1. Se imidlertid den norske grundlovs § 106: »Saavel Kjøpesummer, som Ind-
tægter af det, Geistligheden beneficerede Gods, skal blot anvendes til Geistlighedens 
Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelseres Eiendomme skulle blot anvendes 
til disses Gavn.« 

5. A.S. Ørsted: Om regeringens ret til at ophæve eller forandre stiftelser, som private 
mænd havde oprettet, Eunomia 1 (1816), s. 1-37. Se om denne afhandling: Ditlev 
Tamm: Fra Lovkyndighed til Retsvidenskab, 1976, s. 121 f. 

6. For en retshistorisk gennemgang, se Ditlev Tamm i Betænkning om fonde (1982). Af 
øvrig litteratur kan navnlig henvises til T.H. Oppermann (1860), Stig Juul (1940), 
Ernst Andersen (1962) og (1963), Ernst Kaufmann (1968), Lennart Lynge Andersen 
og Jørgen Nørgaard (1985), Lennart Lynge Andersen (2002), Michael Ellehauge 
(2004), Lennart Lynge Andersen og Katarina Olsen (2004), Michael Hansen Jensen 
(2007), Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch (2009), Lennart Lynge Andersen (2015) 
og Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff (2019).  

7. Nils Dittmer: Fonde, 1/2004, Forvaltningsinstituttet, s. 25.  
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andra ‘hjärtebestämmelser’ som anknytter till ändamålet och ändamålsbundenheten. 
När det gäller bestämmelser av administrativ karaktär kan man nog vara mer generös i 
bedömmelsen. Detta ër emellertid inte nägon självklarhet eftersom stiftaren kan ha fäst 
stor vikt vid formuleringen även av en administrativ föreskrift. Det är en grannlaga 
uppgift att arbeta med ändring av ett stiftelsesförordnande och det är svärt att uppställa 
nägra generella villkor eller bedömningsgrunder. Grundtanken – respekten för stiftaren 
– genomsyrar ju hele stiftelsekonstruktionen frän stiftelsens ‘födelse’ till ändring och 
kanske ‘död’.«8 

Det er blevet anført, at der efter fondslovenes vedtagelse i midten af 
1980’erne i praksis sjældent tales om permutation, men derimod om »æn-
dring af fondens vedtægter«.9 Det er kun delvist rigtigt. Foruden den lovfæ-
stede permutationsret, der i daglig tale nu betegnes som enten »vedtægtsæn-
dring«, »sammenlægning« eller »opløsning«, gælder der fortsat en ulovbe-
stemt permutationsret for fonde, bl.a. for visse fonde, der er undtaget fra 
fondslovene. 
 Statens adgang til ændre i almindelige fonde (fondsloven), og for er-
hvervsdrivende fonde (erhvervsfondsloven), blev lovfæstet med fondslovenes 
vedtagelse i 1984. Fondslovene af 1984 byggede på fondsudvalgets betænk-
ning fra 1982, som stadig er en central retskilde til forståelse af fondenes rets-
stilling. I betænkningen findes en nærmere redegørelse for de – indtil fonds-
lovenes ikrafttræden – tidligere uregulerede og sædvaneretligt fastlagte ram-
mer for permutationsretten i fonde. I betænkningen forlod udvalget imidlertid 
begrebet »permutatiosret«, bl.a. under hensyn til, at det af udvalget foreslåede 
anvendelsesområde ville være videre end efter dagældende permutationsret.10  

2. Oversigt over bogen 
2. Oversigt over bogen 
I kapitel 2 gennemgås en særlig og kendt problemstilling omkring væsentlige 
vedtægtsændringer foretaget før fondslovenes ikrafttrædelse i 1984, som blev 
gennemført af en fonds bestyrelse uden Justitsministeriets godkendelse. Nye-
re administrativ praksis fra Civilstyrelsen viser problemstillingens fortsatte 
relevans og potentielt vidtrækkende betydning. 

 
8. Lennart Lynge Andersen og Katarina Olsen, Stiftelser i Norden III, Gjellerup Forlag, 

2004, s. 103. 
9. Dorrit Sylvest Nielsen, Stiftelser i Norden II, Gjellerup Forlag, 2002, s. 73-123 
10. Jf. betænkning om fonde, 1982, s. 71. Se også Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch, 

Erhvervsdrivende fonde – en lovkommentar, 2009, s. 782. 
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 I kapitel 3 gennemgås en række centrale temaer inden for permutation, 
herunder f.eks. spørgsmålet om, hvad der forstås ved væsentlige vedtægts-
ændringer? Og hvilke krav stilles til en fonds formål, for at fonden vil blive 
anset for at være gyldigt stiftet? Der ses også nærmere på det i praksis vig-
tige spørgsmål om, hvilken betydning stifters vilje tillægges efter at fonden 
er stiftet som et selvstændigt retssubjekt, samt hvilken betydning, ændringer 
i skatte- og afgiftslovgivningen har på en fonds mulighed for at få ændret 
vedtægten.  
 I kapitel 4 gives et kort overblik over og indføring i den lovfæstnede ad-
gang til vedtægtsændringer i fondsloven. Kapitlet tilsigter ikke at give en ud-
tømmende oversigt over den omfangsrige praksis, der foreligger hos Civilsty-
relsen om vedtægtsændringer i fonde. For en nærmere gennemgang henvises 
til professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersens glimrende gennemgang i bo-
gen »Almindelige fonde og faglige foreninger«, 7. udg., 2015.  
 I kapitel 5 gennemgås reglerne for vedtægtsændringer i erhvervsdrivende 
fonde. I 2014 blev der vedtaget en ny erhvervsfondslov, som trådte i kraft den 
1. januar 2015. Den nye erhvervsfondslov giver anledning til en række vigti-
ge spørgsmål om, hvordan retten til at ændre vedtægter i erhvervsdrivende 
fonde efter den nye lov skal udøves. Kapitlet ser derudover nærmere på den 
rolle, som Erhvervsankenævnet har fået de senere år, hvor nævnet som en ny-
skabelse i dansk ret har fået kompetence til at behandle sager, hvor Civilsty-
relsen som permutationsmyndighed har givet afslag på vedtægtsændringer, 
herunder formålsændringer. Konsekvenserne af Erhvervsankenævnets kom-
petence – og de senere års praksis fra nævnet – analyseres og det diskuteres, 
hvorvidt det er en hensigtsmæssig forskydning af kompetencen til at ændre 
vedtægter, der er sket fra Civilstyrelsen til Erhvervsankenævnet. Se også for 
en glimrende gennemgang af praksis iht. den tidligere erhvervsfondslov Jytte 
Heje Mikkelsen og Lars Bunch, Erhvervsdrivende fonde – en lovkommentar, 
1. udg., 2009. 
 I kapitel 6 behandles spørgsmålet om vedtægtsændringer i såkaldte »und-
tagelsesfonde«, dvs. fonde og selvejende institutioner, der er undtaget fra 
fondslovene. Der synes at være behov for at undersøge, hvorvidt den eksiste-
rende retstilstand er hensigtsmæssig, eller om der burde udarbejdes særlige 
regler for de mange selvejende institutioner, der er undtaget fra fondslovene 
og i det hele taget ikke er baseret på det samme rationale, der kendetegner 
»private fonde«. I kapitlet bliver der bl.a. set nærmere på reglerne om ved-
tægtsændringer inden for det sociale område (lov om social tilsyn) og kul-
turministeriets område (lov om om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet).  
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