
å I brev af 11. oktober 19
99 har konsulentvirkso

mheden Fischer & Lore
nz A/S anmodet Tilsyn

srådet
for Frederiksborg Amt o

m en vejledende udtale
lse 0m kommuners mu

lighed for at udleje kap
acitet i

kommunenet. Tilsynsrå
det har ved brev af 19.

 oktober 1999 viderese
ndt henvendelsen til In

denrigs-
ministeriet under henvi

sning til, at henvendels
en ikke vedrører en kon

kret kommune.

I henvendelsen er anfø
rt, at konsulentvirksom

heden - som rådgiver k
ommuner om valg af in

forma-

tionsteknologi og teleko
mmunikation, herunder

 etablering af egne kom
munenet - ønsker at få

 oplyst,
hvorvidt en kommune i

nden for rammerne af b
landt andet kommunalf

trldmagten lovligt vil ku
nne

udleje kapacitet i komm
unens eget kommunen

et til virksomheder og b
orgere i kommunen. De

t er
endvidere anført i henv

endelsen, at konsulent
virksomheden anmode

r om at få oplyst, hvorv
idt en

kommune tillige vil kun
ne udvide kapaciteten 

alene med henblik på v
ideresalg eller øgede le

jeindtæg-
ter. Det er i den forbind

else oplyst, at kommun
en i givet fald ville skull

e udbyde kapaciteten i
 kom-

munenettet, hvorfor de
t på den måde ville bliv

e sikret, at vilkårene ble
v ikke-diskriminerende,

 og at
priserne blev omkostni

ngsbaserede.

Om kommunenet har k
onsulentvirksomheden

 i henvendelsen oplyst,
 at en kommune ved et

ablering af

kommunenet nedlægge
r kommunens egne tele

fon- og datakabler med
 henblik på at sammen

koble
kommunens forvaltning

er og institutioner, såle
des at telefoni- og data

trafik internt mellem ko
mmu-

nens adresser bliver gr
atis. Det er endvidere o

plyst, at investeringen i
 kommunenet omfatter

 kobber-
og lyslederkabler samt

 gravearbejde i forbinde
lse med nedlæggelse a

f kablerne i fortove og v
eje, data-

transmissionsudstyr og
 telefonanlæg. Endelig 

er det oplyst, at der ved
 etablering af kommune

net vil
være en vis overskuds

kapacitet feks. i fonn af
 ledig plads i trækrør, le

dige ledninger i de ned
lagte

kabler og transmission
skapacitet.

Indenrigsministeriet ska
l i anledning af konsule

ntvirksomhedens anmo
dning om en udtalelse 

bemærke
følgende: Det almindelige kommu

nale tilsyn med kommu
nerne varetages af de 

for hvert amt nedsatte 
tilsynsråd,

jf. § 47, stk. 2, i lov om 
kommunernes styrelse

 (lovbekendtgørelse nr.
 810 af 28. oktober 199

9). Inden-
rigsministeriet varetage

r alene et retligt tilsyn m
ed tilsynsrådene, jf. sty

relseslovens § 61 a. De
t til-

kommer derfor vedkom
mende tilsynsråd at tag

e stilling til et konkret s
pørgsmål om lovlighed

en af en
kommunes opgavevare

tagelse.
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Indenrigsministeriet ka
n dog generelt udtale fø

lgende om kommuners
 adgang til at etablere k

ommu-
nenet samt deres mulig

hed for at udleje ledig k
apacitet i kommunenet

tet:

§ l, stk. 4 i lov 0m konk
urrenceforhold og sam

trafrk i telesektoren (lov
bekendtgørelse nr. 860

 af 4.

december 1998 som se
nest ændret ved lov nr.

 327 af 31. maj 1999) h
ar følgende ordlyd:

"§ 1. Stk. 4. Virksomheder in
den for jembanedriñ, fo

rsyningsvirksomheder 
inden for gas, vand, va

rme og elektricitet
samt kommuner og kom

munale fællesskaber o
g offentlige institutioner

 i øvrigt, der udbyder o
ffentlige telenet

eller teletjenester, er om
fattet af denne lov, for s

å vidt angår det offentli
ge udbud af telenet elle

r teletjenester.”

Det følger af ovennævn
te lov, at såfremt en ko

mmune udbyder offent
lige telenet eller teletjen

ester, er
kommunen omfattet af 

loven for så vidt angår 
det offentlige udbud.

Spørgsmålet om, hvorv
idt det er en kommunal

 opgave at udbyde offe
ntlige telenet eller telet

jenester,

er imidlertid ikke regule
ret af den nævnte lov e

ller anden skreven lovg
ivning, hvorfor det skal

 afgøres
eñer almindelige komm

unalretlige grundsætnin
ger om kommuners op

gavevaretagelse (de så
kaldte

kommunalfuldmagtsreg
ler).

Efter de nævnte grunds
ætninger kan kommune

r som udgangspunkt ik
ke uden lovhjemmel dr

ive han-
del, håndværk, industri

 eller finansiel virksomh
ed.

Dette udgangspunkt fra
viges dog for så vidt an

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

t korn-

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.

En kommune vil sålede
s lovligt kunne etablere

 et kommunenet til brug
 for varetagelse af kom

munens
opgaver, feks. til brug f

or intern kommunikatio
n mellem kommunens 

medarbejdere og institu
tioner.

Det antages endvidere
, at en kommune, som 

endnu en modifikation 
til ovennævnte udgang

spunkt, på

visse betingelser - for a
t undgå værdispild -i et

 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 normalt ikke er 

kommu-
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 efter de kom

munale
tilsynsmyndigheders pr

aksis endvidere som et
 element i afvejningen,

 om opgaven i forvejen
 varetages

på rimelig måde af priv
ate erhvervsdrivende.

Det antages videre, at 
det forhold, at kommun

er ikke uden lovhjemm
el må yde tilskud til enk

eltperso-



ner eller til enkelte virks
omheder, og den omst

ændighed, at kommune
rs opgavevaretagelse i

kke må
påføre private en urime

lig konkurrence, indebæ
rer, at prisen ved salg a

f overskudskapacitet sk
al fast-

sættes således, at den
 mindst svarer til marke

dsprisen for den pågæ
ldende vare eller tjenes

teydelse.

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

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

in Basse
0g 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.

Det vil bero på en helt 
konkret vurdering, hvor

vidt ovennævnte beting
elser for udnyttelse af o

verka-
pacitet er opfyldt. Inden

rigsministeriet kan derf
or ikke udtale sig gene

relt vejledende om en k
ommu-

nes mulighed for at udn
ytte en eventuel overka

pacitet i kommunenet.

En kommune, som ove
rvejer, hvorvidt den kan

 udnytte overkapacitet 
i et kommunenet, feks.

 som
beskrevet af konsulent

virksomheden i brevet 
af 11. oktober 1999, ha

r mulighed for at rette h
envendel-

se til det tilsynsråd, der
 fører tilsyn med komm

unen, med anmodning 
om en konkret vejleden

de udta-
lelse herom. Indenrigsministeriet for

etager herefter ikke vid
ere i sagen.

Kopi af dette brev er se
ndt til Tilsynsrådet for F

rederiksborg Amt.
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