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3. HUSK 1/

Tilsynsrådet for Ringkjøbing Amt har ved brev af 21. februar

1997 anmodet Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse om,

hvorvidt en kommune lovligt kan yde støtte til etablering af

hybridnet med henblik på at holde parabolantenner ude af et by-

område.

Baggrunden for tilsynsrådets henvendelse er, at Ringkøbing Kom

mune har forespurgt tilsynsrådet, hvorvidt kommunen kan yde

støtte til etablering af hybridnet i bevaringsområdet i Ringkø

bing by, således at parabolantenner kan holdes ude af dette om

råde.

Indenrigsministeriet skal på den baggrund generelt udtale føl

gende:

Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan yde støtte til

etablering af hybridnet, er ikke reguleret i lovgivningen.

Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretli

ge grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse.

Det er i de kommunale tilsynsmyndioheders praksis og den juridi

ske litteratur antaget, at kommuner efter de nævnte kommunal

retlige grundsætninger kan varetage kulturelle, turistmæssige og

byplanmæssige formål, herunder sikre bygninger en bestemt arki

tektonisk fremtræden i bybilledet, jf. herved Jens Garde og Jør

gen Mathiassen, Kommunalret, 1991, side 29, 33 og 55, Erik

Harder, Dansk Kommunalforvaltning II, Opgaver, 1987, 2.
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omarbejdede udgave, side 95 og 112, Mogens Heide-Jørgensen, Den

Kommunale Interesse, 1993, side 79 og 260, samt Hans Gammel

toft-Hansen, Forvaltningsret, 1994, side 444 og 468.

En kommune kan efter Indenrigsministeriets opfattelse lovligt

varetage sådanne hensyn bl.a. ved at yde støtte til, at der eta

bleres hybridnet i et bevaringsværdigt byområde med henblik på,

at bygninger i området tilsluttes hybridnettet for derved at

undgå opsætning af parabolantenner.

Det er efter de nævnte grundsætninger tillige antaget, at en

kommune på visse betingelser kan yde tilskud til privates vare

tagelse af kommunale opgaver. Der kan herved henvises til Jens

Garde og Jørgen Mathiassen, Kommunalret, 1991, side 56 og 58,

Erik Harder, Dansk Kommunalforvaitning II, Opgaver, 1987, 2.

ornarbejdede udgave, side 28 og 59f, samt Hans Gammeltoft-Hansen,

Forvaltningsret, 1994, side 485. Da kommuner efter de nævnte

kommunalretlige grundsætninger ikke må begunstige enkeltpersoner

eller enkeltvirksomheder, kan kommunens støtte til en privats

varetagelse af en kommunal opgave ikke udstrækkes udover, hvad

varetagelsen af den pågældende kommunale opgave kan begrunde.

Hvis den private tillige varetager ikke-kommunale opgaver, skal

kommunen endvidere sikre sig, at tilskuddet alene anvendes til

varetagelsen af den kommunale opgave. Det er herunder en betin

gelse, at den private varetager opgaven på en saglig måde.

Indenrigsministeriet har i dag sendt kopi af dette brev til

Ringkøbing Kommune.

Med venlig hilsen

Hanna Ege

2. Not. Hvilket herved meddeles.


