
å. U Ved brev af 27. novem
ber 2003 med bilag har

 Nørre Djurs Kommuna
lbestyrelse klaget

til Indenrigs- og Sundh
edsministeriet over Tils

ynsrádet for Århus Amt
s udtalelse af 24.

oktober 2003 vedrøren
de lovligheden af ydels

en af en kommunegara
nti på 250.000 kr.

til foreningen Nørre-Dju
rs.net & Computer-Bøv

l-miljø i forbindelse me
d foreningens

etablering af bredbánd
snet i dele af Nørre Dju

rs Kommune.

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet har nu afsl

uttet behandlingen af s
agen. Det er mini-

steriets opfattelse, at e
tablering af bredbándsn

et ikke kan anses som 
kommunal forsy-

ningsvirksomhed, som 
en kommunalbestyrels

e ud fra almindelige ko
mmunalretlige

principper lovligt ville k
unne beslutte at etable

re og drive med det for
mål at sikre bor-

gernes interesser som 
aftagere. Ministeriet fin

der på denne baggrund
 ikke anledning t

at behandle spørgsmål
et om, hvorvidt Nørre D

jurs Kommune med de
n begrundelse, at

tilvejebringelse af mulig
hed for, at borgere kan

 tilslutte sig bredbándsn
et, udgør kom-

munal forsyningsvirkso
mhed, kan yde den i sa

gen omhandlede garan
ti.

Det er endvidere Inden
rigs- og Sundhedsminis

teriets opfattelse. at de
r ikke i sagen er

oplyst forhold, der efter
 kommunalfuldmagtsre

glerne kan begrunde ko
mmunens enga-

gement i form af den o
mhandlede garanti.

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet har ved ko

pi af dette brev meddel
t statsamtmanden

for Århus Amt ministeri
ets retsopfattelse.

Her følger først en gen
nemgang af sagens ba

ggrund og derefter en n
ærmere begrun-

delse for Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets o

pfattelse.

Sagens baggrund Ved brev af 2. januar 2
003 til Nørre Djurs Kom

munes borgmester ans
øgte formanden

for foreningen Nørre-D
jurs.net & Computer-Bø

vl-miljø om en kommun
egaranti i forbin-

delse med foreningens
 etablering af bredbånd

snet i dele af Nørre Dju
rs Kommune. Det

fremgik, at foreningen h
avde modtaget EU-stø

tte til projektet, der udg
jorde halvdelen af

udgiften hertil, men at d
enne støtte ikke ville bl

ive udbetalt, før forenin
gen selv havde

afholdt halvdelen af ud
gifterne til projektet. De

tte var baggrunden for 
foreningens an-

søgning om en kommu
negaranti.
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Nørre Djurs Kommune
 anmodede i brev af 7. 

maj 2003 ynsrådet for Å
rhus Amt om

en vurdering af, om kom
munen lovligt kunne s e

 garanti i op til et halvt 
år for forenin-

gen Nørre-DjurS.net & 
Computer-bøvl-miljøs k

assekredit på 250.000 
kr. Kommunen

oplyste i den forbindels
e, at Indenrigs- og Sun

dhedsministeriet havde
 imødekommet

kommunens ansøgning
 om deponeringsfritage

lse i forbindelse med g
arantistillelsen. og

at ministeriet havde op
lyst, at spørgsmålet om

, hvorvidt betingelserne
 for at yde den

pågældende garanti va
r opfyldt. skulle forelæg

ges tilsynsrádet.

Det fremgår af vedtæg
terne for foreningen Nø

rre-Djursnet- & Compu
ter-Bøvl-miljø, at

der er tale om en alme
nnyttig og ukommercie

l forening med hjemste
d i Nørre Djurs

Kommune. Foreningen
s formål er ifølge vedtæ

gterne bl.a. overordnet
 set uden skelen

til egen kommerciel inte
resse at igangsætte ini

tiativer, der skaber en f
ælles og alsidig

it-udvikling af Nørre Dju
rs egnen, til gavn for al

le. Det fremgår endvide
re af vedtægter-

ne, at foreningens form
ål er at tage initiativet t

il etablering af adgang 
til ægte bredbånd

for ubetinget alle egnen
s borgere på rimelige v

ilkår i tilslutning til Bred
båndsforeningen

DjursIandS.net's koord
inerende paraply for all

e bredbándsinitiativer p
å Djursland.

Det fremgår endvidere 
af vedtægterne. at hvis

 foreningen nedlægges
, skal generalfor-

samlingen drage omso
rg for, at eventuelle ove

rskydende midler overf
øres til friv igt

arbejde, der fremmer a
dgang til informationste

knologien for flest mulig
t vanskeligt s

lede ældre på Nørre Dj
urs egnen.

Tilsynsrádet for Århus 
Amt anmodede i brev a

f 15. maj 2003 Nørre D
jurs Kommune om

en nærmere redegørel
se for. hvad kommunen

 vurderede som hjemm
elsgrundlaget for

at stille den omhandled
e garanti, herunder næ

rmere om den kommun
ale interesse i

projektet, samt om gara
ntien kunne ydes med 

hjemmel i kommunalfu
ldmagtsregleme.

| brev af 11. august 200
3 til Tilsynsrádet for Årh

us Arnt anførte Nørre D
jurs Kommune

bl.a. følgende: "Det er kommunens op
fattelse, at det kan vær

e en kommunal opgave
 at sikre borgerne forsy

-
ning med el, vand, tv o

g radiosignaler. En del 
kommuner driver sáled

es fælles tv-anlæg.

Det er kommunens opf
attelse. at dette også g

ælder borgernes mulig
hed for at kunne tilslutt

e sig

bredbåndsnet, når den
ne tilslutning og brugen

 heraf sker på non-prof
itbasis."

Af e-post af 21. oktobe
r 2003 til Tilsynsrádet f

or Århus Amt fra forma
nden for forenin-

gen Nørre-Djurs.net- &
 Computer-BøvI-miljø f

remgår bl.a. følgende:

"Beslutningen om at or
ganisere f ge om etable

ring af en lT-infrastrukt
ur på landet for at

skaffe borgerne bredbá
ndsadgang t Internette

t til en overkommelig p
ris beror på en gennem

-
gribende, men resultall

øs undersøgelse af ma
rkedsmulighederne.

TDC vil ikke underkast
e sig selv forsyningsfor

pligtelse, og myndighed
erne synes at stille sig

tilfredse med TDC's erk
læring om kun at ville g

ive 95 % pct. af hussta
ndene muligheden for

adgang til bredbånd. I d
e udprægede landdistr

ikter i Århus Amt, som 
Djurslands-kommunern

e

består af, svarer de sid
ste 5 °o ifølge amtets ta

l - til 20-25 % af de her
værende husstande,

nemlig dem, hvis kobbe
rtråd ind til telefonoentr

alerne er mere end 3-5
 km. lang. Under forhan

d-

inger med TDC har Bre
dbåndsforeningen Nørr

e-DjurS.net og Comput
er-Bøvl-miljø bedt om e

t



samarbejde om at skab
e m hed for en bredbán

dsforsyning også til de 
20-25 %. som ikke i

første omgang var invit
eret med i IT-samfunde

t, - men helt forgæves.

Efterfølgende har vi ge
nnem et par år forhand

let med mere end 30 te
leoperatører og Interne

t-

udbydere om at skabe 
et alternativ til TDC's b

redbándstilbud til Nørre
 Djurs og det øvrige Dju

rs-
land. Et tilbud der skul|

e give alle mulighed for
 tilslutning til en overko

mm ' udgift. Med udsig
t

at samarbejdet med Dj
urslands bredbándsfore

ninger kunne skaffe de
m mange abonnenter

over hele Djursland, ha
r næsten alle disse me

re end 30 selskaber hv
er for sig troet på idéen

 og

har derfor arbejdet med
 mulighederne, men eft

er nogen tid har de hve
r især måttet indse at d

e
ikke kan konkurrere me

d TDC ' landdistrikterne
, og derfor ikke kan eta

blere bredbándsadgan
g

for borgerne hér, på et 
kommercielt grundlag. 

Hemmeligheden er at T
DC ejer den eksisteren

de
vidstrakte infrastruktur 

og jo således ikke skal
 betale afgifter til TDC, 

sådan som alle TDC's

konkurrenter skal. Diss
e vore egne forhandling

er og undersøgelser pl
acerer TDC som et def

ac-
to monopol i Djurslands

' landdistrikter, - et mon
opol der trods opfordrin

g til det modsatte, ikke

agter at give alle mulig
hed for bredbándsadga

ng t internettet. Først p
å dette grundlag kasted

e
vi os ud i at organisere

 fri 'ge om selv at etable
re den nødvendige IT-i

nfrastruktur, og vi an-

søgte EU om Mál-2 stø
tte til et forsøgsprojekt 

for Nørre Djurs område
t. som er foregangsom

rá-
de for hele Djursland. B

redbåndsforeningen Nø
rre-DjurS.net og Comp

uter-BøvI-miljø er der-

igennem blevet bev ge
t 720.000 kr. (et tilskud

 på 50 %) til etablering 
af et forsøgsprojekt me

d
10 Iandsbynet og et lan

dsskabsnet, baseret pá
 trådløs radioteknologi 

og én central ñbertilslu
t-

ning i byen Glesborg til
 et lejet tiberpar i amtet

s fiberring pá Djursland
. "

Den 24. oktober 2003 u
dtalte Tilsynsrádet for Å

rhus Amt sig om lovligh
eden af Nørre

Djurs Kommunalbestyr
elses beslutning om at 

sti e den omtalte komm
unegaranti. Af

denne udtalelse fremgå
r bl.a. følgende:

"Da det af sagen fremg
år. at hovedformålet m

ed Nørre-DjurS.net 8. C
omputer-BøvI-Miljø er a

t
skaffe befolkningen på

 Djursland b' 'g IT-adga
ng, er betingelsen om, 

at den pågældende akt
iv

tet ikke má ske med he
nblik pá fortjeneste - he

runder indirekte - efter 
Tilsynsrádets flertal op

-
fattelse ikke opfyldt. Til

synsrådets flertal lægg
er vægt på, at formålet

 med foreningen er at o
pná

en økonomisk gevinst i
 form af gere IT-adgang

, og at dette reelt bør h
enhøre i den private

sektor - reguleret efter 
udbud og efterspørgse

l. I sin yderste konksek
vens kan tankegangen

 bag

støtte til en forening af 
den nævnte type medfø

re. at hver gang der ud
bydes noget til for høj

pris, må kommunen me
dvirke til, at dette kan f

ås til en gere pris.

Det forhold, at Nørre-D
jurS.net & Computer-B

øvl-Miljø er en almenny
ttig og ukommerciel for

-

ening, kan efter rådets 
opfattelse ikke begrund

e et andet resultat.

Tilsynsrâdets flertal find
er således. at en garan

tis else som beskrevet 
savner den fornødne

lovhjemmel og strider m
od kommunalfuldmagts

reglerne. Nørre Djurs K
ommunalbestyrelse ka

n

dermed ikke stille en ga
ranti for Nørre-DjurS.ne

t & Computer-BøvI-Milj
øs kassekredit.

Et medlem af rådet fan
dt, at etable ing af bred

båndsnet burde være o
mfattet af reglerne om

kommunal forsyningsvi
rksomhed. ...'

Ved brev af 27. januar 
2004 med bilag afgav s

tatsamtmanden for Årh
us Amt efter In-

denrigs- og Sundhedsm
inisteriets anmodning u

dtalelse til sagen. Det f
remgik heraf, at

statsamtmanden kunne
 henholde sig til Tilsyns

rádet for Århus Amts u
dtalelse af 24.

oktober 2003. Statsam
tmanden præciserede 

samti ig, at tilsynsrádet
s udtalelse alene



Videnskabsministeriet 
kan oplyse, at der i lovg

ivningen ikke er konkre
te hindringer for komm

u-
nal støtte til bredbånds

net. Der skal dog gøres
 opmærksom på, at de

t er den telepol iske str
a-

tegi at sikre konkurrenc
e mellem en række akt

ører og en række tekno
logier. Udgangspunkte

t
har været, at udrulning

 af bredbåndsinfrastruk
tur skal ske i regi af et 

konkurrencemarked. D
er

kan i den sammenhæn
g henvises til handlings

planen "lt med omtanke
 - It og telepol isk hand

-
lingsplan" fra oktober 2

003."

lndenri s- o Sundhedsm
inisteriets udtalelse:

L Indenrigs- og Sundhe
dsministeriet skal indle

dningsvis oplyse, at ko
mmunaltilsynets

struktur er ændret med
 virkning fra den 1. janu

ar 2004. De tidligere fo
r hvert amt ned-

satte tilsynsrád er bleve
t nedlagt, jf. § 1, nr. 16,

 i lov nr. 381 af 28. maj
 2003 om æn-

dring af lov om kommu
nernes styrelse. 'Filsyn

et med kommunerne va
retages herefter

af fem statsamtmænd. 
Det er sáledes statsam

tmanden for Århus Am
t, der pr. 1. januar

2004 fører tilsyn med N
ørre Djurs Kommune, j

f. § 47, stk. 1, i lov om 
kommunernes

styrelse (lovbekendtgø
relse nr. 958 af 2. dece

mber 2003).

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet er ikke i alm

indelighed Klageinstan
s i forhold ti de

ti igere tilsynsrád, men
 ministeriet fører tilsyn 

med t' synsrâdene og k
an af egen drift

dtale sig om lovlighede
n af kommunale dispos

' ' ner, ilsynsrádene har
 udtalt sig om,

jf. § 53, stk. 1, i lov om 
kommunernes styrelse

, jf. § 6, stk. 9, i lov nr. 
381 af 28. maj

003. . Af lov om konkurrence
- og forbrugerforhold på

 telemarkedet, jf. lovbe
kendtgørelse

r. 679 af 23. juni 2004, 
fremgår følgende:

"å 1. Lovens formål er 1) at fremme etablering
en af et velfungerende,

 konkurrencebaseret m
arked for udbud af elek

-

roniske kommunikation
snet og -tjenester og de

rtil hørende faciliteter. d
er giver slutbrugerne

ulighed for ) frit at vælge, hvilken e
ller hvilke udbydere af 

elektroniske kommunik
ationsnet eller -tjeneste

r

ønsker at være kunder
 hos.

vedrørte Nørre Djurs K
ommune og ikke Nørre

-Djurs.net & Computer-
bøvl-miljøs sam-

lede virkeomráde. Ved brev af 18. maj 20
04 har Indenrigs- og Su

ndhedsministeriet anm
odet Ministeriet

for Videnskab, Teknolo
gi og Udvikling om en u

dtalelse til brug for beh
andling af sagen.

Ved brev af 10. juni 20
04, hvoraf Nørre Djurs 

Kommune har modtage
t kopi, har Mini-

steriet for Videnskab, T
eknologi og Udvikling b

l.a. oplyst følgende:

”Videnskabsministeriet
 kan oplyse, at der ikke

 i ministeriets lovgivnin
g findes hjemmel til, at 

en

kommune kan yde støt
te eller garanti til etable

ring eller drift af bredbå
ndsnel, der stilles til rå-

dighed for borgere/hus
stande.



Kap el 4 Forsyningspligt Forsyningspligtydelser § 16. Bestemmelserne
 i kapitlet har til formål 

at sikre alle slutbrugere
 adgang til en række

grundlæggende elektro
niske kommunikationst

jenester på rimelige vilk
år og til rimelige priser.

Stk. 2. Forsyningspligte
n, som skal sikres ved 

udpegning af en eller fl
ere forsyningspligtudby

de-

re, jf. § 17, omfatter føl
gende ydelser:

1) Basale taletelefonitje
nester.

2) ISDN-tjenester eller 
elektroniske kommunik

ationstjenester med mi
nimum samme grund-

læggende funktioner. 3) Faste kredsløb, dog
 ikke bredbándskredslø

b.

4) Særlige forsyningsp
ligtydelser til nærmere 

afgrænsede grupper af
 handicappede.

5) En udtømmende num
merfortegnelse, en land

sdækkende nummerop
lysningstjeneste og en

bredt dækkende oplysn
ingstjeneste for udenla

ndske numre.
6) Nød- og sikkerhedsk

ommunikation via offen
tlige radiobaserede ma

r me nød- og sikker-

hedstjenester dækkend
e Danmark og Grønlan

d.

Stk. 3. Forsyningspligt 
omfatter en forpligtelse

 for den eller de udpeg
ede forsyningspligtudb

yde-
re til at levere eller udb

yde de i stk. 2 nævnte 
forsyningspligtydelser

1) til enhver, der anmo
der herom.

2) til priser. der ikke ov
erstiger de i medfør af 

§ 19 fastsatte maksima
lpriser, herunder event

u-

elt stille disse gratis til r
ådighed, og

3) i overensstemmelse
 med de i medfør af § 1

6. stk. 4, § 17, stk. 2. o
g § 1B fastsatte regler 

og
v' kår. § 5. Ved udbydere af e

lektroniske kommunika
tionsnet eller -tjenester

 forstås i denne lov par
ter.

som på kommercielt gr
undlag stiller net eller t

jenester som nævnt i §
 3, stk. 1 og 2, til rådigh

ed

for flere parter. Stk. 2. Ved udbydere a
f offentlige elektroniske

 kommunikationsnet ell
er -tjenester forstås i de

n-
ne Iov parter som næv

nt i stk. 1, der udbyder 
net eller tjenester, som

 st'l|es til rådighed for e
n

ikke på forhånd afgræn
set kreds af siutbrugere

 eller udbydere af elekt
roniske kommunikation

s-
net eller -tjenesten § 3. Ved elektroniske k

ommunikationsnet fors
lås i denne lov enhver 

form for radio- eller kab
el-

baseret leleinfrastruklu
r, der anvendes til form

idling af elektroniske ko
mmunikationsljenester.

mellem netterminerings
punkter

§ 17. IT- og Telestyrels
en træffer afgørelse om

 udpegning af en eller f
lere udbydere af offent

lige
elektroniske kommunik

ationsnet eller -tjeneste
r som forsyningspligtud

bydere af de i § 16. stk
. 2,



§ 20. De i henhold til § 
17 udpegede forsyning

spligtudbydere har ret t
il at fâ dækket samlede

dokumenterede unders
kud ved udbud af forsy

ningspligtydelser som n
ævnt i § 16, stk. 2, nr. 1

og 4-6, som de pågæld
ende forsyningspligtud

bydere er udpeget til at
 udbyde.”

;L Indenrigs- og Sundh
edsministeriet er enigt 

med Ministeriet for Vide
nskab, Teknologi

og Udvikling i, at spørg
smålet om, hvorvidt en

 kommune må yde den
 i sagen omhand-

lede garanti, ikke er reg
uleret i den skrevne lov

givning. Spørgsmålet s
kal derfor vurde-

res ud fra de almindelig
e kommunalretlige grun

dsætninger om kommu
ners opgaveva-

retagelse - de såkaldte
 kommunalfuldmagtsre

gler.

Efter kommunalfuldma
gtsreglerne antages en

 kommunes adgang til 
uden lovhjemmel

at gennemføre foransta
ltninger blandt andet at

 være afgrænset af, hv
ad der traditionelt

er betegnet som et alm
ennyttekriterium. Dette

 kriterium indebærer, a
t en kommune

som udgangspunkt kun
 kan gennemføre foran

staltninger, der komme
r det kommunale

fællesskab til gode. Dette udgangspunkt in
debærer, at en kommu

ne normalt ikke uden lo
vhjemmel kan

gennemføre foranstaltn
inger, der udelukkende

 eller i det væsentligste
 er motiveret i

varetagelse af individue
lle interesser hos enke

ltpersoner eller gruppe
r af enkeltperso-

ner. Hvor der i øvrigt er
 et lovligt kommunalt fo

rmål. indebærer den om
stændighed, at

virkningen af en komm
unal disposition er til fo

rdel for en enkelt perso
n eller virksom-

hed, ikke i sig selv. at d
en pågældende dispos

ition bliver ulovlig.

Der henvises herved til
 bI.a. Jens Garde og K

arsten Revsbech, Kom
munalret, 2002,

side 18 og 25 ff., Hans
 Gammeltoft-Hansen m

.f|., Forvaltningsret, 200
2, side 691 ff., og

Erik Harder. Dansk Kom
munalforvaltning II Opg

aver 1987, side 68 ff. o
g 118 ff, men

dog tilsyneladende nog
et anderledes Mogens 

Heide-Jørgensen, Den
 kommunale inte-

resse. 1993. side 285 f
f.. særligt side 317 f.

Det omtalte almennytte
kriterium er imidlerti ikk

e udtryk for en særlig p
ræcis afgræns-

ning af en kommunes k
ompetence. Kriteriet ka

n dog medvirke til en a
fgrænsning af,

hvilke kommunale hens
yn der i en samlet afve

jning af interesser kan 
begrunde, at en

kommune lovligt kan yd
e støtte til etablering af

 bredbåndsnet.

Nørre Djurs Kommune
 har oplyst. at det er ko

mmunens opfattelse, a
t det kan være en

kommunal opgave at s
ikre borgernes mulighe

d for at kunne tilslutte s
ig bredbándsnet,

idet denne opgave kan
 sidestilles med den ko

mmunale forsyningsvir
ksomhed.

I den anledning skal In
denrigs- og Sundhedsm

inisteriet udtale følgend
e:

Det er antaget i de kom
munale tilsynsmyndigh

eders praksis og i den 
juridiske litteratur.

at en kommune efter ko
mmunalfuldmagtsregle

rne som udgangspunkt
 ikke uden lov-

hjemmel kan drive han
del, håndværk. industri

 og finansiel virksomhe
d.

nævnte ydelser, jf. ogs
å § 16, stk. 3, om de ud

pegede udbyderes forp
' telser i medfør heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyre
lsen fastsætter nærme

re vilkår for de i henhol
d til stk. 1 udpegede ud

by-

deres varetagelse af fo
rsyningspligten.



Denne afgrænsning be
ror på principielle overv

ejelser om, hvilke opga
ver der hører

under henholdsvis den
 offentlige og den priva

te sektor. Herudover be
ror afgrænsnin-

gen pá hensynet til lige
 konkurrence på erhver

vsmarkedet, til at undg
å indgreb i de

markedsmekanismer, d
er regulerer erhvervsliv

et, samt hensynet til ko
mmunens øko-

nomi. Endvidere er kom
munestyret ikke opbyg

get med henblik på at p
roducere og af-

sætte varer og tjeneste
ydelser på et marked, m

en derimod med henbli
k på varetagelse

af fællesskabsopgaver
 for et lokalsamfund.

Den kommunale forsyn
ingsvirksomhed (leverin

g af el. gas, vand mv.) 
er en modifikati-

on til udgangspunktet o
m, at det ikke er en kom

munal opgave at drive 
handel, hånd-

værk, industri eller fina
nsiel virksomhed. Den 

kommunale forsynings
virksomhed har til

formål at sikre borgern
es interesser som aftag

ere.

Det fremgår af lov om k
onkurrence- og forbrug

erforhold pá telemarke
det, at der ved

udbydere af elektronisk
e kommunikationsnet e

ller -tjenesten herunder
 bredbándsnet,

efter loven forstås parte
r, som pá kommercielt 

grundlag er net eller tje
nester til rå-

dighed for flere parter, 
jf. lovens § 5, stk. 1.

Det fremgår videre, at l
ovens kapitel 4 har til fo

rmål at sikre alle slutbr
ugere adgang til

en række grundlæggen
de elektroniske kommu

nikationstjenester (fors
yningspligtydeI-

ser) på rimelige vilkår o
g til rimelige priser, jf. lo

vens § 16, stk. 1. Forsy
ningspligten,

som skal sikres ved ud
pegning af en eller flere

 forsyningspligtudbyder
e, omfatter ikke

bredbándsnet, jf. loven
s § 16, stk. 2.

Under hensyn til, at de
r efter lov om konkurre

nce- og forbrugerforhol
d på telemarkedet

ved udbydere forstås k
ommercielle udbydere.

 og under hensyn til, at
 udbud af bred-

bándsnet ikke er omfat
tet af den forsyningspli

gt. der efter loven gæld
er visse andre

tjenester. er det Indenr
igs- og Sundhedsminis

teriets opfattelse, at eta
blering af bred-

båndsnet ikke kan anse
s som kommunal forsy

ningsvirksomhed, som 
en kommunalbe-

styrelse ud fra alminde
lige kommunalretlige p

rincipper lovligt ville ku
nne beslutte at

etablere og drive med d
et formål at sikre borge

rnes interesser som aft
agere.

Ministeriet har herved t
 ge lagt vægt på at Min

isteriet for Videnskab, T
eknologi og

ing har oplyst, at det er
 den telep ske strategi 

at sikre konkurrence m
ellem en

række aktører og en ræ
kke teknologier, og at u

dgangspunktet har vær
et, at udrulning

af bredbåndsinfrastrukt
ur skal ske i regi af et k

onkurrencemarked.

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet finder here

fter ikke anledning til at
 tage st' ing til

spørgsmålet om, hvorv
idt den i sagen omhand

lede kommunegaranti v
ille være i over-

ensstemmelse med de
 betingelser, der i øvrig

t gælder for, at en kom
mune efter korn-

munalfuldmagtsreglem
e kan støtte forsynings

virksomhed.

Nørre Djurs Kommune
 har ikke anført andre f

orhold som begrundels
e for. at kommu-

nen Iovligt kan stille ko
mmunegaranti i op til e

t halvt år for foreningen
 Nørre-DjurS.net 8x

Computer-bøvl-miljøs k
assekredit pá 250.000 

kr.

Det er på den baggrun
d lndenrigs- og Sundhe

dsministeriets opfattels
e. at der ikke i

sagen er oplyst forhold
. der efter kommunalfu

ldmagtsreglerne kan be
grunde kommu-

nens engagement i form
 af den omhandlede ga

ranti.



Indenrigs- og Sundhed
sministeriet har ved ko

pi af dette brev meddel
t statsamtmanden

for Århus Amt ministeri
ets retsopfattelse.

Kopi af dette brev er se
ndt til Ministeriet for Vid

enskab, Teknologi og U
dvikling.

Med venlig hilsen



2. Statsamtmanden for
 Århus Amt

3. Ministeriet for Videns
kab, Teknologi og Udvi

kling att.: Morten Kristia
nsen

2. Not. Hvilket herved meddele
s. Der henvises til j.nr. 

2003-613/136.

3. Not. Hvilket herved meddele
s til orientering. Der he

nvises ti j.nr. 56711.


