
4. V. Tilsynsrâdet for Roskild
e Amt har ved brev af 3

. november 1994

anmodet Indenrigsmini
steriet om en vejledend

e udtalelse om,
hvorvidt en kommune m

od en betaling på 1.000
,- kr. årligt lov-

ligt kan udleje skrankep
lads samt et mødeloka

le på kommunens
bibliotek til en bank me

d henblik på, at denne 
to timer ugent-

ligt kan afvikle mindre b
ankforretninger for ban

kens kunder. Det
fremgâr af tilsynsrådets

 henvendelse, at baggr
unden for lejeaf-

talen er nedlæggelsen 
af bankens filial i det lo

kalomrâde, hvor
biblioteket er beliggend

e.

Indenrigsministeriet ska
l i den anledning gener

elt udtale føl-

gende: Lov nr. 1100 af 22. dec
ember 1993 om folkebi

blioteker mv. inde-
holder b1.a. følgende b

estemmelser:

"Kap. 1. Folkebiblioteke
rnes formal og materia

levalg

§ l. Folkebibliotekernes
 formål er at fremme op

lysning, uddan-

nelse og kulturel aktivit
et ved at stille bøger og

 andet egnet
materiale vederlagsfrit 

til rådighed.

Stk. 2. Folkebiblioteker
ne skal formidle komm

unal og statslig

information og informat
ion om samfundsforhol

d i øvrigt.

§ 3. Folkebibliotekerne
s formål skal opfyldes g

ennem kvalitet,
alsidighed og aktualitet

 i udvalget af det mater
iale, der stil-
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Kap. 2. Lokale folkebib
lioteker

§ 4. Enhver kommune 
er forpligtet til enten ale

ne eller i fæl-
lesskab med andre kom

muner at opretholde et
 folkebibliotek med

afdelinger for såvel bør
n som voksne."

Lov om folkebiblioteker
 indeholder ikke en reg

ulering af kommu-
ners adgang til at anve

nde biblioteker til at var
etage bankvirk-

somhed eller udleje bib
lioteksfaciliteter med he

nblik herpå.

Det er i de kommunale
 tilsynsmyndigheders p

raksis og i den juri-
diske litteratur fast anta

get, at kommuner efter
 almindelige

kommunalretlige grund
sætninger om kommun

ers opgavevaretagelse
som udgangspunkt ikke

 uden lovhjemmel kan 
drive handel, hånd-

værk, industri og finans
iel virksomhed.

En kommune kan såled
es som udgangspunkt 

ikke uden lovhjemmel v
a-

retage bankvirksomhed
, herunder stille kommu

nale faciliteter til

rådighed til en banks v
aretagelse af bankvirks

omhed.

Det er i de kommunale
 tilsynsmyndigheders p

raksis og i den juri-
diske litteratur dog fast

 antaget, at kommuner
 i et meget be-

grænset omfang kan va
retage accessoriske op

gaver. Det vil sige
opgaver, der ikke er ko

mmunale, men som kn
ytter sig naturligt og

tæt til varetagelsen af k
ommunale opgaver. De

t er dog bl.a. en
betingelse for udøvelse

n af accessorisk virkso
mhed, at den

accessoriske virksomh
ed i omfang er underor

dnet den kommunale
hovedvirksomhed. Det 

indgår endvidere i vurd
eringen, om opgaven

i forvejen varetages på
 en rimelig måde af priv

ate erhvervsdri-
vende. Det er endvidere fast a

ntaget i de kommunale
 tilsynsmyndigheders

praksis og i den juridisk
e litteratur, at en komm

une på visse
betingelser - for at und

gå værdispild - i et vist 
omfang lovligt

kan udnytte overkapac
itet og således varetag

e opgaver, der nor-
malt ikke er kommunal

e.

Efter de kommunale tils
ynsmyndigheders prak

sis er det bl.a. en

betingelse for udnyttels
en af overkapacitet, at 

den pågældende
kommunale aktivitet ikk

e er dimensioneret med
 det formål at opnå



e', mulighed for at varetag
e opgaver, der normalt

 ikke er kommunale,
samt at overkapacitete

n af hensyn til løsninge
n af den kommunale

opgave ikke kan afskaf
fes. Ved afgørelsen af,

 om en kommune lov-
ligt kan sælge overkap

acitet, indgår det efter d
e kommunale

tilsynsmyndigheders pr
aksis endvidere som et

 element i afvejnin-
gen, om opgaven i forv

ejen varetages på rime
lig måde af private

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

athiassen, Kommu-

nalret 1991, side 48 ff.,
 Martin Basse og Oluf J

ørgensen, Kommu-
nalt folkestyre, 2. udg.,

 1993, side 105 ff. sam
t Hans Gammel-

toft-Hansen m.f1., Forv
altningsret, 1994, side 

461 ff., men mod-
sat Mogens Heide-Jørg

ensen, Den kommunal
e interesse, 1993, side

153 ff., der forholder si
g kritisk til de grænser 

for kommunalt
salg af overkapacitet o

g udførelse af accesso
risk virksomhed,

der er antaget i de kom
munale tilsynsmyndigh

eders praksis. også
Erik Harder giver i Dan

sk Kommunalforvaltnin
g III, 1994, side 70

ff., udtryk for en vis ske
psis i forhold til de anta

gelser, der
hidtil har været lagt til g

rund i den overvejende
 del af teorien

og i de kommunale tilsy
nsmyndigheders praks

is. Der er således
ikke enighed i den jurid

iske litteratur om, hvor 
langt kommuners

adgang til at sælge ove
rkapacitet til andre og t

il at udføre
accessorisk virksomhe

d kan udstrækkes.

Udlejning af skrankepla
ds og mødelokale i et b

ibliotek med hen-

blik på varetagelse af m
indre bankforretninger 

knytter sig efter
Indenrigsministeriets o

pfattelse ikke naturligt t
il varetagelsen

af et biblioteks opgaver
. Udlejning til det nævn

te formål kan
således ikke anses for 

en accessorisk virksom
hed til varetagelse

af en kommunes biblio
teksopgaver, der kan b

egrunde en fravigelse
fra udgangspunktet om

, at kommuner ikke ude
n lovhjemmel kan ud-

føre erhvervsvirksomhe
d.

En kommunes ønske o
m at varetage et hensy

n til, at kommunens
borgere ikke har urime

lig stor afstand til et pe
ngeinstitut, kan

endvidere ikke ud fra o
verkapacitetsbetragtnin

ger begrunde en
fravigelse fra udgangsp

unktet om, at kommune
n ikke uden lovhjem-

mel kan udføre erhverv
svirksomhed.



En kommune vil sålede
s efter Indenrigsministe

riets opfattelse
ikke lovligt kunne udlej

e skrankeplads og mød
elokale i et bib-

liotek med det formål a
t varetage hensynet til,

 at kommunens
borgere ikke har en uri

melig stor afstand til et
 pengeinstitut.

Den sene besvarelse b
eklages.
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