
I skrivelse af 16. novem
ber 1989 (j.nr. 1989-08

9-449-9-3)
har Tilsynsrådet for Fyn

s Amt bedt Indenrigsm
inisteriet om en

ejledende udtalelse, ind
en tilsynsrâdet tager st

illing til en
henvendelse fra Nybor

g Byråd vedrørende en
 eventuel omdannelse

af de kommunale værk
er i Nyborg Kommune 

til en selvejende in-
stitution, "Nyborg Komm

unale Værker, selvejen
de virksomhed".

Det fremgår bl.a. af de 
medsendte vedtægter 

for den selv-

ejende institution, at ins
titutionen skal varetage

 distribution
af elektricitet, fremskaf

felse og levering af drik
kevand og

fjernvarme samt drift el
ler deltagelse i drift af a

ffaldsfor-
brændingsanlæg. Instit

utionen ledes af en bes
tyrelse på 7 med-

lemmer, hvoraf byråde
t udpeger 5 medlemme

r, mens 1 medlem udpe
-

ges af en rådgivende p
lenarforsamling og 1 m

edlem af de ansat-

te. I denne anledning skal
 Indenrigsministeriet ud

tale, at en
selvejende institution e

r kendetegnet ved, at d
er er tale om en

formue, der er uigenka
ldeligt udskilt, og som i

ngen fysisk el-
ler juridisk person uden

 for institutionen har eje
ndomsretten

over. En selvejende ins
titution er således et se

lvstændigt og
uafhængigt retssubjekt

, og det vil være i strid 
med fondsretli-

ge grundsætninger, hv
is hele bestyrelsen elle

r dennes flertal
er underkastet instrukti

onsbeføjelse fra stiftere
n eller en an-

den. Uanset at Nyborg Byrå
d ikke kan udøve instru

ktionsbeføjel-
ser over for den selveje

nde institutions bestyre
lse eller det

bestyrelsesflertal, som 
udpeges af byrådet, vil

 det forhold, at
flertallet af bestyrelsen

s medlemmer udpeges
 af byrådet, efter

ministeriets opfattelse i
ndebære, at der efter u

dskillelsen af

Indenrigs- Chrlstianabo
rg Slotsplads 1 Telefon
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- 2 _den kommunalt drevne virksomhed (de komunale værker) i en
selvejende institution ("Nyborg Kommunale Værker") fortsat er

tale om en kommunal opgavevaretagelse.

Da kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen ef-

ter reglerne 1 den kom nale styrelseslov, vil en komunal op-

gavevaretagelse i en privatretlig organisationsform normalt væ-
re udtryk for en omgåelse af reglerne i den kommunale styrel-

seslov og som følge heraf være ulovlig. Dette gælder dog ikke i
tilfælde, hvor særlige hensyn kan begrunde varetagelsen af den

pågældende virksomhed i en privatretlig organisationsform. Det-
te er navnlig tilfældet, hvor virksomheden har mindre sammen-

hæng med den øvrige kommunale virksomhed, hvor hensynet til en
forretningsmæssig ledelse af virksomheden er fremtrædende, og i

visse tilfælde hvor der i lovgivningen i øvrigt er fastlagt
rammer for udøvelsen af den pågældende virksomhed. Som eksem-

pler på tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige hensyn,
kan nævnes forarbejdning og afsætning af bipodukter fra en kom-

munal virksomhed og udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed.

I de her nævnte tilfælde vil en komunalbestyrelse således
efter ministeriets opfattelse lovligt kunne oprette en selve-

jende institution med henblik på varetagelsen af den kommunale
opgave, medmindre det i eventuel lovgivning vedrørende den på-

gældende komunale virksomhed måtte være fastsat eller forudsat
at virksomheden skal udøves i kommunalt regi.

Det skal tilføjes, at den selvejende institutions låntag-

ning skal henregnes til kommunens låntagning, jf. lånebekendt-
gørelsens s 4, stk. 1, nr 3.

Tilsynsrådets sagsakter vedlægges.

skam: ud Hemcumaan ma?? om:


