
Ved brev af 1. septemb
er 1999 har Tilsynsråde

t for Fyns Amt anmode
t Indenrigsministeriet o

m en
vejledende udtalelse om

, hvorvidt det er forene
ligt med kommunalfuld

magten, at en kommun
e dels

udvider og ombygger n
ogle bygninger, der udl

ejes til brug for en stats
institutions kursusvirks

omhed,
dels udvider driñen af d

et pågældende kursusc
enter. Tilsynsrådet har 

i den forbindelse oplyst
, at rådet

finder det tvivlsomt, om
 en sådan udvidelse og

 ombygning samt udvid
else af driñ er i overens

stem-
melse med kommunalf

uldmagten, idet tilsynsr
ådet særligt har henvis

t til, at den omhandlede
 udvidelse

og ombygning af kursu
scenteret er begrundet

 i lejerens ønske om en
 udvidelse af lejemålet.

Tilsynsrådet har om ba
ggrunden for tilsynsråd

ets anmodning til Inden
rigsministeriet henvist t

il en
henvendelse af 2. juli 1

999 fra Egebjerg Komm
une, der ønsker at få ti

lsynsrådets vurdering a
f, hvor-

vidt der er forhold i forb
indelse med en påtænk

t udvidelse og ombygn
ing af Lunde Kursuscen

ter, tid-
ligere Lunde Skole, der

 er til hinder for, at Krim
inalforsorgen, som side

n 1985 har lejet ejendo
mmen,

opkræves en leje, der m
odsvarer den memdgiñ

 ekskl. moms, den påtæ
nkte udvidelse og omb

ygning
indebærer. Kommunen

 har i brevet oplyst, at k
ursuscenteret, der tidlig

ere har fungeret både s
om skole

og sognegård, fortsat a
nvendes af sognets be

boere til forskellige akti
viteter, såsom gymnas

tik, fore-
dragsañener og amatø

rteaterforestillinger sam
t afholdelse af menighe

dsrådsmøder. Kommun
en har

videre anført, at det de
rfor er i kommunens int

eresse, at bygningerne
 - som kommunen blan

dt andet
med baggrund i borger

nes manglende muligh
ed for at kurme mødes

 et offentligt sted på int
et tidspunkt

har overvejet at sælge 
- vedligeholdes og hold

es i optimal stand.

Det fremgår videre af s
agen, at Lunde Kursus

center - bortset fra und
ervisningsrelaterede op

gaver -
drives af Egebjerg Kom

mune. Driftsopgaverne
 omfatter den daglige d

rift af ejendommen og d
e herpå

opførte bygninger, reng
øring, vask af Sengelin

ned m.v., opvarmning o
g indvendig bygningsve

dlige-
holdelse. Tilsynsrådet for Fyns A

mt
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Indenrigsministeriet ska
l på baggrund af henve

ndelsen fra tilsynsråde
t generelt udtale følgen

de:

Vedrørende udvidelse 
o omb nin af fast e'end

om:

Det er antaget i de kom
munale tilsynsmyndigh

eders praksis og i den 
juridiske litteratur, at ko

mmuner
eñer almindelige komm

unalretlige grundsætnin
ger om kommuners op

gavevaretagelse, de så
kaldte

kommunalfuldmagtsreg
ler, som udgangspunkt

 ikke uden lovhjemmel 
kan drive handel, hånd

værk,
industri og ñnansiel virk

somhed.

Dette udgangspunkt fra
viges dog for så vidt an

går produktion til eget b
rug, idet det antages, a

t kom-

muner har en almindeli
g adgang til at forsyne 

sig selv med varer og t
jenesteydelser i det om

fang,
kommunen finder, at de

n herved bedst kan var
etage sin forpligtelse til

 at udnytte de kommun
ale res-

sourcer forsvarligt. Der henvises herved b
l.a. til Hans Gammeltof

t-Hansen, Forvaltnings
ret, 1994, side 461 f, Je

ns Garde
og Jørgen Mathiassen,

 Kommunalret, 1991, s
ide 45 f. og betænkning

 nr. 996/1983 om ansva
rsplace-

ring og reaktionsmuligh
eder i kommunestyret, 

s. 65 f.

Produktion til eget brug
 kan efter Indenrigsmin

isteriets opfattelse omf
atte såvel nybyggeri so

m udvi-
delse og ombygning af

 kommunens eksistere
nde bygninger samt ve

dligeholdelse heraf. En
 kommune

vil således som udgang
spunkt lovligt kunne ud

vide, ombygge samt ve
dligeholde sine bygning

er.

Det antages endvidere
, at en kommune, som 

endnu en modifikation 
til ovennævnte udgang

spunkt, på
visse betingelser - for a

t undgå værdispild - i e
t vist omfang lovligt kan

 udnytte overkapacitet 
og så-

ledes varetage opgave
r, der normalt ikke er ko

mmunale.

Det er en betingelse fo
r udnyttelse af overkap

acitet, at den pågælden
de kommunale aktivitet

 ikke er
dimensioneret med det

 formål at opnå mulighe
d for at varetage opgav

er, der nonnalt ikke er k
ommu-

nale, samt at overkapa
citeten af hensyn til løs

ningen af den kommun
ale opgave ikke kan afs

kaffes.
Ved afgørelsen af, om 

en kommune lovligt kan
 sælge overkapacitet, i

ndgår det eñer de kom
munale

tilsynsmyndigheders pr
aksis endvidere som et

 element i afvejningen,
 om opgaven i forvejen

 varetages
på rimelig måde af priv

ate erhvervsdrivende.

Der henvises bl.a. til Je
ns Garde og Jørgen M

athiassen, Kommunalre
t 1991, side 48 ff., Mart

in Basse

og Oluf Jørgensen. Ko
mmunalt folkestyre, 2. 

udg., 1993, side 105 ff.
 samt Hans Gammeltof

t-Hansen
mil., Forvaltningsret, 19

94, side 461 ff., men m
odsat Mogens Heide-J

ørgensen, Den kommu
nale inte-

resse, 1993, side 153 f
f., særligt side 161 ff., d

er forholder sig kritisk t
il de grænser for udnyt

telse af
kommunal overkapacit

et, der er antaget i de k
ommunale tilsynsmynd

igheders praksis. Også
 Erik Har-

der giver i Dansk Komm
unalforvaltning III, 1994

, side 70 ff., udtryk for e
n vis skepsis i forhold t

il de
antagelser, der hidtil ha

r været lagt til grund i d
en overvejende del af t

eorien og i de kommun
ale til-

synsmyndigheders pra
ksis. Der er således ikk

e enighed i den juridisk
e litteratur om, hvor lan

gt kom-
muners adgang til at sæ

lge eller udleje overkap
acitet til andre kan uds

trækkes.

Overkapaciteten kan b
landt andet omfatte fas

t ejendom, som kommu
nen kun delvis har brug

 for, såle-

des at den overskyden
de kapacitet udlejes til 

fonnål, der normalt ikke
 er kommunale.

En kommune, som på 
grundlag af overkapaci

tet udlejer fast ejendom
, kan eñer Indenrigsmin

isteriets



opfattelse udvide og/el
ler ombygge den pågæ

ldende faste ejendom, 
herunder i overensstem

melse med
lejers ønsker, i det omf

ang, at det må antages
, at den pågældende u

dvidelse og ombygning
 tillige til-

godeser en anvendelse
 af bygningerne til kom

munale fonnål eventue
lt eñer lejeañalens udlø

b.

Det bemærkes videre, 
at ved udnyttelse af ov

erkapacitet skal prisen 
fastsættes således, at 

den svarer til
markedsprisen for den 

pågældende vare eller 
tjenesteydelse. Lejen fo

r kommunens bygninge
r eñer

eventuelle udvidelser o
g ombygninger skal så

ledes fastsættes til mar
kedsprisen.

Vedrørende driñ af fast
 eiendom m.v.:

Det må eñer Indenrigsm
inisteriets opfattelse an

tages, at en kommune 
i forbindelse med udlej

e af fast
ejendom på grundlag a

f ovennævnte grundsæ
tninger tillige kan varet

age de almindelige opg
aver, der

non-malt påhviler en ud
lejer, så som udendørs

 vedligeholdelse af byg
ninger, forsyningsinsta

llationer
samt vedligeholdelse a

f udenomsarealer m.v.

Herudover har en komm
une eñer lov om komm

uners og amtskommun
ers udførelse af opgave

r for

andre offentlige myndig
heder (lov nr. 378 af 14

. juni 1995, som senes
t ændret ved lov nr. 35

5 af 2.
juni 1999) mulighed for

 på visse betingelser at
 udføre opgaver for and

re offentlige myndighed
er, her-

under statslige myndig
heder. Loven finder ale

ne anvendelse, hvis ud
førelsen af den pågæld

ende op-
gave for en anden offe

ntlig myndighed ikke er
 hjemlet i anden lovgivn

ing, jf. § l, stk. 1. Det fre
mgår

videre af § 2, stk. 1, at 
loven alene omfatter op

gaver, som kommuner 
og amtskommuner vil k

unne
udføre for sig selv. Eñe

r Indenrigsministeriets 
opfattelse vil sådanne o

pgaver blandt andet ku
nne ved-

røre driñ af en kursuse
jendom, herunder adm

inistration, rengøring, v
ask af linned m.v.

Eâer § 2, stk. 3, i lov om
 kommuners og amtsko

mmuners udførelse af 
opgaver for andre offen

tlige
myndigheder er det en

 betingelse for, at en ko
mmune kan udføre en 

opgave for en anden o
ffentlig

myndighed, at opgaven
 forinden ha: været udb

udt, såfremt opgavens 
værdi overstiger den fa

stsatte
tærskelværdi på 200.00

0 SDR (Special Drawin
g Rights), hvilket til og 

med 31. december 199
9 svarer

til 1.521.195 kr. Det er 
endvidere en betingels

e, jf. § 2, stk. 4, at kom
munalbestyrelsen, forin

den den
afgiver tilbud på og ind

går añale om udførelse
 af en opgave for en an

den offentlig myndighe
d, foreta-

ger en kalkulation af de
 samlede omkostninge

r, der vil være forbunde
t med kommunens vare

tagelse af
opgaven. Kom <a==m Ewan immun mmm


