
ed brev af 4. februar 19
94 har Gladsaxe Byråd

 klaget over en udtalels
e af l6. november 1993

 fra
ilsynsrådet for Københ

avns Amt vedrørende k
ommunens adgang til a

t udleje kommunens sk
olelo-

aler. udenrigsministeriet har
 nu afsluttet behandling

en af sagen, og det er 
Indenrigsministeriets o

pfattelse,
t Gladsaxe Kommune u

nder nærmere angivne
 omstændigheder lovlig

t kan udleje de pågæld
ende

skolelokaler til virksom
heder, danseskoler og 

foreninger i andre kom
muner.

Her følger først en gen
nemgang af sagens ba

ggrund og dereñer en n
ærmere begrundelse fo

r Inden-
rigsministeriets opfatte

lse.

Indledningsvis skal Ind
enrigsministeriet dog m

eget beklage, at minist
eriet på grund af en fej

l først nu

afgiver udtalelse i sage
n.

Sagens baggrund: Ved brev af 4. juni 199
3 klagede Hotel-, Resta

urant- og Fritidserhverv
enes Arbejdsgiverforen

ing
(HOREFA), nu Hotel-, 

Restaurant- og Turister
hvervenes Arbejdsgive

rforening (HORESTA),
 til Til-

synsrádet for Københa
vns Amt over Gladsaxe

 Byråds beslutning af 1
2. august 1992 om at u

dleje lo-
kaler til private festarra

ngementer på henhold
svis Gladsaxe, Mørkhø

j og Værebro Skoler, h
vilket efter

HOREFA°s opfattelse v
ar en overtrædelse af k

ommunalfuldmagten.

Tilsynsrådet anmodede
 Gladsaxe Byråd om en

 udtalelse i anledning a
f HOREFA's klage, hvo

reñer
byrådet ved brev af l. o

ktober 1993 blandt and
et oplyste følgende:

"Byrådet godkendte i 1
992, at kantineme på tr

e af kommunens skole
r kan udlejes til private 

arrangementer.

Lejen dækker de omko
stninger, der er forbund

et med udlejningen. Bo
rgere og fastansat pers

onale i Gladsaxe
Kommune kan leje loka

lerne.

Ud over skolekantinem
e kan Høje Gladsaxe S

koles festsal lejes af fo
reninger, fmnaer, dans

eskoler og til kom-

mercielle fonnål. Lejea
fgiñen er afhængig af, 

hvem der lejer lokalet o
g til hvilket formål. Børn

e- og ungdoms-
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foreninger samt lokale 
foreninger betaler dog 

ikke lejeafgiñ for tiden i
ndtil kl. 23. Den højeste

 takst er 17.235
kr. (kommercielle fonnå

l m.v. .”

I anledning af Gladsaxe
 Byrâds udtalelse af l. o

ktober 1993 fremsendt
e HOREFA ved brev af

 29.

oktober 1993 blandt an
det følgende bemærkn

inger til tilsynsrådet:

"... HOREFA's kritik ret
ter sig mod den udlejni

ng, der finder sted til pr
ivate og erhvervsvirkso

mheder uden
tilknytning til skolen til f

onnål af privat karakter
 og især til kommerciel

le formål til erhvervsvir
ksomheder,

pengeinstitutter, politisk
e foreninger m.v., idet d

enne udlejning eñer HO
REl-'Ns opfattelse ikke

 er omfattet af
de fonnål, som de kom

munale skoler skal vare
tage."

Tilsynsrådet for Køben
havns Amt afgav udtale

lse om sagen ved brev
 af 16. november 1993

. I udtalel-

sen er blandt andet anf
ørt, at kommuner unde

r visse betingelser lovli
gt kan stille kommunale

 lokaler
til rådighed for borgern

es private sammenkom
ster. Med hensyn til de

 betingelser, der gælde
r for lov-

ligheden af sådant udlå
n af kommunale lokale

r, har tilsynsrådet henv
ist til en udtalelse af 30

. juni
1989 fra Indenrigsminis

teriet i den anden sag. 
Tilsynsrådet har i sin u

dtalelse citeret følgend
e herom

fra den nævnte udtalels
e fra Indenrigsministeri

et:

"a_t der er tale om loka
ler, der har anden kom

munal anvendelse som
 hovedformål, a_t lokal

erne alene stilles til
rådighed for kommune

ns borgere eller til foren
inger med hjemsted i k

ommunen - uden at de
r dog kan stilles

krav om, at alle tilstede
værende har bopæl i k

ommunen -, a_t komm
unen opkræver de omk

ostninger, der er for-
bundet med udlånet, så

ledes at der ikke ydes t
ilskud til de nævnte akt

iviteter, og g kommune
n på den anden

side ikke opkræver stø
rre beløb end nødvend

igt til dækning af omko
stningeme - altså ikke u

dlejer med henblik
på fortjeneste, idet der 

ellers vil være tale om 
ulovlig erhvervsvirksom

hed.

Det er endelig en forud
sætning, at de omhand

lede lokaler ikke - for s
å vidt angår indretning 

og udstyr - adskil-

ler sig væsentligt fra så
danne lokalers normale

 tilstand."

I tilsynsrådets udtalelse
 er herefter endvidere a

nført følgende:

"Det er på baggrund af
 Indenrigsministeriets f

ørnævnte tilkendegivel
ser tilsynsrådets opfatt

else, at Gladsaxe
Kommune lovligt kan s

tille de omhandlede lok
aler til rådighed for kom

munens borgere og for
eninger med

hjemsted i Gladsaxe K
ommune.

Det fremgår imidlertid a
f byrådets redegørelse

, at kommunen ikke ale
ne udlejer lokalerne til 

foreninger med
hjemsted i Gladsaxe K

ommune men også til u
denbys foreninger, og a

t kommunen udlejer lok
alerne til kom-

mercielle formål til loka
le firmaer m.v.

Det er her tilsynsrådets
 opfattelse, at Gladsaxe

 Kommunes praksis gå
r uden for de lovlige ram

mer for udleje af
kommunale lokaler. Til

synsrådet har gjort Gla
dsaxe Kommune beken

dt med ovenstående og
 anmodet byrådet

om at tage de vedtagne
 regler om lokaleudlejn

ing op til fornyet overve
jelse...

Det fremgår af et refera
t af et møde i Gladsaxe

 Byråd den 12. januar 1
994 vedrørende blandt

 andet

tilsynsrådets udtalelse,
 at skole- og fritidsforva

ltningen havde følgend
e bemærkninger til udta

lelsen:

"Ændres reglerne, så k
un borgere i Gladsaxe 

Kommune og lokale for
eninger kan leje lokaler

ne, vil det betyde



et indtægtstab, idet der
 i 1993 er budgetteret m

ed indtægter på 268.60
2 kr. (ekskl. lejeindtæg

ter vedrørende de 3
skolekantiner, der udle

jes til private)."

Ved brev af 4. februar 1
994 klagede Gladsaxe 

Byråd til Indenrigsminis
teriet over tilsynsrådets

 udta-

lelse for så vidt angik k
ommunens adgang til a

t udleje lokaler til virkso
mheder, danseskoler o

g uden-
bys foreninger. I brevet

 anførte byrådet blandt
 andet følgende:

"Det fremgâr af tilsynsr
ådets afgørelse, at den

 er baseret på en udtal
else fra Indenrigsminis

teriet i 1989, der

fastslår, at det er en for
udsætning, at lokalerne

 alene stilles til rådighe
d for kommunens borg

ere eller til for-
eninger med hjemsted 

i kommunen - uden at d
er dog kan stilles krav o

m, at alle tilstedeværen
de har bopæl i

kommunen. 'liilsynsrâdets afgørelse
 bygger på praksis i 19

89.

Det er byrådets opfatte
lse, at Folketinget siden

 1989 har vedtaget lovg
ivning, der giver komm

unerne videre
rammer for, hvad en ko

mmune har adgang til a
t deltage i, f.eks. erhve

rvsudviklingsalctiviteter
 og aktieselska-

ber, og at grænserne fo
r kommunalfuldmagten

 generelt er udvidet. De
t er selvfølgelig en klar

 forudsætning, at
kommunen ikke herved

 deltager i konkurrence
forvridende aktiviteter.

Af Gladsaxe Kommune
s udtalelse til tilsynsråd

et fremgik det bl.a., at H
øje Gladsaxe Skoles fe

stsal udlejes til

udenbys foreninger, ñr
maer, danseskoler og t

il kommercielle formål. 
Lejeafgiñen udgør 8.62

0,- kr. (een sal)
eller 17.500,- kr. (to sa

le). Salene udlejes typi
sk til finnafestenjuletræ

, koncerter o.lign.

Ændres regleme, vil de
r være risiko for, at udle

jning til udenbys forenin
ger og til kommercielle

 formål frem-

over vil ske igennem en
 lokal forening eller bor

ger i kommunen.

Det er i lyset af denne 
opfattelse, at byrådet fi

nder, at tilsynsrådets a
fgørelse bør afprøves, 

og den indbringes
derfor for Indenrigsmin

isteriet."

Ved brev af 17. februar
 1994 anmodede Inden

rigsministeriet tilsynsrå
det om en udtalelse i a

nledning

af Gladsaxe Byråds kla
ge, hvorefter tilsynsråd

et ved brev af 22. febru
ar 1994 meddelte, at til

synsrådet
kunne henholde sig til d

en tidligere trufne afgø
relse.

Ved brev af 2. marts 19
94 til Indenrigsminister

iet fremkom Gladsaxe 
Byråd med følgende su

ppleren-

de oplysninger: "Høje Gladsaxe Skoles
 festsal og skolemes au

laer anvendes primært
 til kommunale formål. 

Festsalen bruges til
større kommunale arra

ngementer som f.eks. k
oncerter, teater, fester,

 til fælles brug for skole
rne og til Høje

Gladsaxe Skoles egne
 arrangementer. Derud

over kan salen lånes g
ratis af foreninger, der 

er hjemmehørende i
Gladsaxe Kommune. A

ulaeme anvendes prim
ært til skolernes egne a

rrangementer samt til f
oreninger og atten-

skoler. l det omfang, der ikke e
r kommunale arrangem

enter i lokalerne, kan d
e lejes af andre. Det fre

mgår af lejebetin-
gelseme, at lejetilladels

en kan tilbagekaldes, h
vis kommunen selv ska

l bruge lokalet.

Omfanget af udlejninge
r til udenbys foreninger

 og til kommercielle for
mål i 1992 og 1993 sam

t antal bestillin-



ger i 1994 er yderst be
grænset og fremgår af 

nedenstående oversigt
:

1992 1993 1994 Festsalen Høje Gladsa
xe Skole 2 1 1

(3 fester, l afdansnings
bal)

Aulaer 0 2 9 (1 fest, l afdansningsba
l)

lndenri sministeriets ud
talelse:

Det tilsyn, som de kom
munale tilsynsmyndigh

eder udøver over for ko
mmunerne, er et retligt

 tilsyn.

Det betyder, at tilsynet 
kun omfatter spørgsmå

l om, hvorvidt der er sk
et en tilsidesættelse af 

lovgiv-
ningen, herunder offen

tligretlige retsgrundsæt
ninger, jf. § 61 i 10v om

 kommunemes styrelse
 (lovbe-

kendtgørelse nr. 59 af 
29. januar 1998).

Indenrigsministeriet er 
ikke almindelig klagein

stans i forhold til tilsyns
rådene, men ministerie

t fører
tilsyn med, at tilsynsråd

ene ikke tilsidesætter lo
vgivningen, og at tilsyn

srådenes udtalelser ikk
e er ud-

tryk for en urigtig retsop
fattelse eller hviler på e

t urigtigt faktisk grundla
g, jf. § 61 a i lov om ko

m-
munernes styrelse. Spørgsmålet om, hvorv

idt kommuner kan udle
je kommunale lokaler, 

er ikke generelt reguler
et i den

skrevne lovgivning. Efter lov om kommune
rs og amtskommuners 

deltagelse i erhvervsud
vildingsalctiviteter (lovb

ekendt-
gørelse nr. 126 af 6. m

arts 1996, som senest 
ændret ved lov nr. 355

 af 2. juni 1999) kan ko
mmuner

dog varetage opgaver 
vedrørende erhvervsud

vikling, herunder udleje
 lokaler. Det er imidlert

id en for-
udsætning herfor, at ud

lejningen retter sig mod
 alle eller en gruppe af 

virksomheder, at udlejn
ingen

medvirker til styrkelse a
f den erhvervsmæssige

 infrastruktur, samt at d
er ikke er tale om støtte

 til
skrantende virksomhed

er eller på anden måde
 direkte finansiel støtte

 til enkelte virksomhede
r.

Herudover har kommun
er en vis adgang til at u

dleje lokaler eñer almin
delige kommunalretlige

 grund-

sætninger om kommun
ers opgavevaretagelse

.

Det er således antaget
 i de kommunale tilsyns

myndigheders praksis 
og i den juridiske littera

tur, at
kommuner kan stille ko

mmunale lokaler til råd
i ed for bor erne i komm

unen 0 lokale f renin er

til vareta else af komm
unale o aver herunder 

til f.eks. mødevir l elle f
o . I den

forbindelse kan en kom
mune stille lokalerne ve

derla sfrit til rådi ed elle
r kræve et beløb der hø

jst

må svare til de af komm
unens samlede omkos

tnin er der er forbundet
 med udlånet.

Det er endvidere antag
et, at kommuner kan st

ille kommunale lokaler 
til rådighed for borgern

e til
sarnmenk ter af mere r

ivat karakter. 0m de næ
rmere betingelser herfo

r henvises til det nævn
te

citat fra Indenrigsminis
teriets udtalelse af 30. 

juni 1989.



Den ovenfor anførte ad
gang til efter almindelig

e kommunalretlige grun
dsætninger om kommu

ners
opgavevaretagelse at s

tille kommunale lokaler
 til rådighed for kommu

nens borgere og forem
nger kan

imidlertid ikke udstrækk
es til at omfatte udle'nin

 af lokaler til virksomhe
der, danseskoler og for

emn-
ger i andre kommuner. Med hensyn til kommu

ners ad ang til sådanne
 lokaleudlenin er eñer o

vennævnte kommunalr
etlige

dsætnin er skal ministe
riet udtale føl ende:

Det er antaget i de kom
munale tilsynsmyndigh

eders praksis og i den 
juridiske litteratur, at ko

mmuner
eñer ovennævnte komm

unalretlige grundsætnin
ger ikke uden hjemmel

 kan drive handel, hånd
værk,

industri og finansiel virk
somhed.

Det er således eñer de
 nævnte grundsætning

er udgangspunktet, at k
ommuner ikke kan udle

je kommu-
nale lokaler på komme

rcielle vilkår.

Det er i de kommunale
 tilsynsmyndigheders p

raksis og i den juridiske
 litteratur imidlertid end

videre

antaget, at en kommun
e på visse betingelser -

 for at undgå værdispild
 - i et vist omfang lovlig

t kan
udnytte ñVF"l'P!"ñrifPf 

ng således varetage op
gaver, der normalt ikke

 er kommunale.

Eñer de kommunale tils
ynsmyndigheders prak

sis er det blandt andet 
en betingelse for udnyt

telsen af

overkapacitet, at den p
ågældende kommunale

 aktivitet ikke er dimens
ioneret med det formål

 at opnå
mulighed for at varetag

e opgaver, der normalt
 ikke er kommunale, sa

mt at overkapaciteten a
f hensyn

til løsningen af den kom
munale opgave ildce ka

n afskaffes. Ved afgøre
lsen af, om en kommun

e lovligt
kan sælge overkapactt

et, indgår det eñer de k
ommunale tilsynsmynd

igheders praksis endvid
ere som et

element i afvejningen, 
om opgaven i forvejen 

varetages på rimelig m
åde af private erhvervs

drivende.

Det må anta es at en k
ommunes ad an til at s

æl e eller udle'e overka
 acitet o s i et vist o g

kan omfatte udlenin af 
kommunale lokaler til fo

rmål, der normalt ikke e
r kommunale.

Det antages endvidere
, at det forhold, at komm

uner ikke uden lovhjem
mel må yde tilskud til e

nkelt-

personer eller til enkelt
e virksomheder, og den

 omstændighed, at kom
muners opgavevaretag

else ikke
må påføre private en u

rimelig konkurrence, in
debærer, at prisen ved

 salg af overskudskapa
citet skal

fastsættes således, at 
den mindst svarer til m

arkedsprisen for den på
gældende vare eller tje

nesteydelse.

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.

I den foreliggende sag 
er det på baggrund af d

e foreliggende oplysnin
ger Indenrigsministerie

ts opfat-
telse, at den i sagen om

handlede udlejning til v
irksomheder, dansesko

ler og foreninger i andr
e kom-



muner ildce er omfattet
 af 10v om kommuners

 og amtskommuners de
ltagelse i erhvervsudvik

lingsakti-
viteter, idet de ovenfor 

nævnte betingelser for 
sådan udlejning ikke eñ

er det oplyste er opfyld
t.

Spørgsmålet er herefte
r, om der på grundlag a

f de ovenfor nævnte ov
erkapacitetsbetragtning

er består

en adgang for Gladsax
e Kommune til at udleje

 kommunale lokaler til v
irksomheder, dansesko

ler og
foreninger i andre kom

muner.

Det fremgår af den fore
liggende sag, at Høje G

ladsaxe Skoles festsal 
og de øvrige skolers au

laer pri-

mært anvendes til ' ' et
er der e kn et til skolern

e, til andre af kommune
ns arrangementer, sam

t
at de udlånes til kostpr

isen til foreninger, der e
r hjemmehørende i kom

munen. Det fremgår en
dvidere,

at lokaleme alene udle
'es til andre aktiviteter, 

såfremt lokalerne ikke 
skal anvendes til skole

rnes eller
ko dre ementer, og at l

ejen a e sen kan tilba e
kaldes, såfremt kommu

nen selv skal

bruge lokalerne. Indenrigsministeriet må
 herefter lægge til grun

d, at Gladsaxe Kommu
nes lokaleudlejning til v

irksom-
heder, danseskoler og 

foreninger i andre kom
muner er begrænset til

 den overka acitet af ko
mmunens

lokalekapacitet, der er 
opstået i anledning af k

ommunens anven else
 af sine lokaler til opgav

er, der
normalt er kommunale,

 samt at denne overkap
acitet ikke kan afskaffe

s. Det er på den baggru
nd Inden-

rigsministeriets opfatte
lse, at Gladsaxe Komm

une lovligt vil kunne ud
leje lokaler til virksomh

eder,
danseskoler og forenin

ger i andre kommuner,
 når dette sker på de o

venfor i øvrigt beskrevn
e betingel-

ser for salg og udlejnin
g af overkapacitet.

Indenrigsministeriet ha
r gjort Tilsynsrådet for K

øbenhavns Amt beken
dt hermed.
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