
Ved brev af 6. januar 2
005 har Faaborg Komm

une rettet henvendelse
 til Indenrigs- og

Sundhedsmi isteriet ve
drørende lovligheden a

f, at en kommunal forsy
ningsvirksomhed

- Faaborg Elforsyning N
S - beslutter, at et af de

ns datterselskaber, Erh
verv A/S, som

del af selskabets sideo
rdnede aktiviteter skal 

etablere og drive en fib
erring mellem

kommunens admi istra
tion og kommunens de

centrale enheder (instit
utioner, skoler

m.v.). For så vidt angår spørg
smålet om, hvorvidt de

t i sagen omhandlede k
ommunale elfor-

syningsselskab som de
l af selskabets sideordn

ede aktiviteter kan etab
lere og drive en

fiberring mellem komm
unens administration o

g kommunens decentra
le enheder, har

ministeriet sendt komm
unens henvendelse til E

nergistyrelsen med hen
blik pa, at sty-

relsen tager stilling til, o
m det omhandlede pro

jekt er omfattet af elfors
yningsloven (lov-

bekendtgørelse nr. 151
 af 10. marts 2003).

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet kan genere

lt udtale følgende om k
ommuners ad-

gang til selv at etablere
 en fiberring:

Almindelige kommunal
retlige grundsætninger

 om kommuners opgav
evaretagelse (de

såkaldte kommunalfuld
magtsregler) finder ale

ne anvendelse i tilfælde
, hvor den skrev-

ne lovgivning ikke regu
lerer - dvs. enten hjeml

er eller udelukker - kom
munernes mu-

lighed for at påtage sig
 opgaver.

Efter kommunalfuldma
gtsregleme kan kommu

ner som udgangspunkt
 ikke uden lov-

hjemmel drive handel, 
håndværk, industri elle

r ñnansiel virksomhed.

Dette udgangspunkt fra
viges dog for så vidt an

går produktion eget bru
g, det det an-

tages, at kommuner ha
r en almindelig adgang

 til at forsyne sig selv m
ed varer og tje-

nesteydelser i det omfa
ng, kommunen finder, a

t den herved bedst kan
 varetage sin

forpligtelse til at udnytte
 de kommunale ressou

rcer forsvarligt.

En kommune vil sâlede
s lovligt kunne etablere

 en fiberring til brug for
 varetagelse af

kommunens opgaver, f
.eks. til brug for intern k

ommunikation mellem 
kommunens
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medarbejdere og institu
tioner, safremt den skre

vne lovgivning, herund
er elforsynings-

loven, ikke er til hinder 
herfor.

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet foretager h

erefter ikke videre i anl
edning af kommu-

nens henvendelse. Kopi af dette brev er se
ndt til Energistyrelsen.

Der henvises til j.nr. 85
.11.00/P20/5194.

Med venlig hilsen Dario SIIIC 2. Energistyrelsen Hvilket hermed medde
les t'l videre foranstaltn

ing.


