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I skrivelse af 22. maj 19
87 anmodede Landsfor

eningen Loyal
Handel om Indenrigsm

inisteriets stillingtagen 
til tilsynsrådet

for Københavns Amts u
dtalelse af 7. maj 987, 

hvori tilsynsrådet
har tilkendegivet, at Ba

llerup Kommune lovligt
 kan stille komu-

nale lokaler til rådighed
 for borgerne til afholde

lse af private
fester og sammenkoms

ter Efter landsforeninge
ns opfattelse, er

tilsynsrådets udtalelse 
ukorrekt.

Af tilsynsrådets udtalel
se af 7. maj 1987 fremg

år bl.a.,
”at man ikke fra rådets 

side vil modsætte sig, a
t Ballerup Kommu-

nalbestyrelse fortsat st
iller kommunalt ejede lo

kaliteter til rå-
dighed for borgerne til 

afholdelse af private sa
mmenkomster og

lignende i det omfang, 
som kommunalbestyre

lsen finder rimeligt
for at sikre en ligestillin

g af komunens borgere
 og skabe lige

muligheder for afholdel
se af sammenkomster,

 som ellers ikke ville
blive afholdt." Tilsynsrå

det udtalte endvidere, "
at rådet går ud

fra, at kommunalbestyr
elsen nøje vil følge udv

iklingen og gennem
fastsættelse af vilkår og

 takster m.m. for leje af
 lokaliteterne

vil medvirke til at sikre,
 at der ikke ved denne 

virksomhed påfø-
res restauranter, selska

bslokaler m.m. i komm
unen og naboområder-

ne en ubillig konkurren
ce."

Tilsynsrådet har som g
rundlag for sin udtalels

e lagt vægt
på, at der som anført a

f Ballerup Kommune, ik
ke findes restauran-

ter med selskabslokale
r 1 kommunen, og at b

orgere, der ikke bor 1
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almennyttigt boligbygge
ri (hvor der ofte findes 

selskabslokaler i
ejendommen) skulle ha

ve mulighed for at hold
e private selskaber

med egen servering. Den 11. juni 1987 anm
odede Indenrigsministe

riet Tilsynsra-
det for Københavns Am

t om tilsynsrádets bem
ærkninger til lands-

foreningens skrivelse a
f 22. maj 1987. I skrive

lse af 15. juni
1987 uddybede rådet s

in udtalelse af 7. maj 1
987. Ved Indenrigs-

ministeriets skrivelse a
f 21. september 1987 b

lev tilsynsrádets
udtalelse af 15. juni 19

87 tilsendt landsforenin
gen, idet mini-

steriet udbad sig lands
foreningens bemærknin

ger.

I skrivelse af 11. maj 19
88 udtalte landsforenin

gen som sin
opfattelse, at der er et 

rimeligt udbud af selska
bslokaler i det

storkøbenhavnske bys
amfund, som Ballerup 

Komune skal ses som 
en

del af. Landsforeningen
 udtalte endvidere, at d

et kommunalretlige

lighedsprincip anvende
s i en sammenhæng, h

vor det ikke bør anven-
des. Landsforeningen a

nmodede samtidig om,
 at der afholdes et mø-

de mellem Indenrigsmi
nisteriet og landsforeni

ngen samt repræsen-
tanter for Centralforeni

ngen af Hotelværter og
 Restauratører i

Danmark. I tilslutning h
ertil udbad landsforenin

gen sig kopi af
referatet fra et møde de

n 19. marts 1987 melle
m Tilsynsrådet for

Københavns Amt og B
allerup Komune. Refer

atet er tilsendt lands-
foreningen med Indenr

igsministeriets skrivelse
 af 7. juli 1988.

I denne anledning skal
 Indenrigsminsteriet ud

tale følgende:

I januar 1988 besvared
e Indenrigsministeriet e

n forespørg-

sel fra Industriministeri
ets restaurationsudvalg

 om komunernes
adgang til at drive virks

omhed omfattet af lov o
m restaurations-

og hotelvirksomhed mv
. Af den omhandlede b

esvarelse af 22. januar
1988 med bilag, der ve

dlægges, fremgår bl.a.
 at kommuner efter

Indenrigsministeriets o
pfattelse lovligt kan stil

le lokaler til
rådighed også for borg

ernes mere private sam
menkomster. Det til-

lægges 1 denne forbind
else ikke vægt, om der

 findes fx private

restauranter, der udleje
r selskabslokaler i loka

lområdet. Det er
imidlertid en forudsætn

ing, at kommunernes o
mkostninger ved loka-

leudlejen dækkes sáled
es, at der ikke ydes ulo

vligt tilskud til
borgerne. Der henvises

 i øvrigt til pkt. 3 i ovenn
ævnte bilag til

skrivelsen af 22. januar
 1988.

Specielt for så vidt ang
âr Ballerup Kommunes

 udlejning af

selskabslokaler til priva
te bemærkes, at de kom

munale lokaler un-



der henvisning til ovens
tående lovligt vil kunne

 stilles til ra-
dighed for borgerne, hv

is kommunen opkræve
r en leje svarende til

kommunens omkostnin
ger ved arrangementet

. Det er dog en forudsæ
t-

ning, at alle kommunen
s borgere har lige adga

ng til at leje de

omhandlede lokaler. Lo
kalerne kan sáledes ikk

e forbeholdes borge-
re, der ikke har adgang

 til andre selskabslokal
er.

Såfremt landsforeninge
n fortsat ønsker et mød

e med bl.a.

Indenrigsministeriet om
 sagen, bedes dette me

ddelt ministeriet.

Tilsynsrádet for Køben
havns amt og Ballerup 

Kommune har
modtaget kopi af denne

 skrivelse.

Med venlig hilsen Anne Grams Tescn



Udtalt generelt, at kom
muner lovligt kan stille 

kommunale loka-
ler til rådighed for borg

ernes private sammenk
omster, nár blot

kommunens omkostnin
ger ved lokaleudlejning

en dækkes således, at
der ikke ydes tilskud til

 borgerne.

Endvidere udtalt i en ko
nkret sag, at det er en 

forudsætning,

at alle kommunens bor
gere har lige adgang til

 at leje de om-
handlede lokaler. Loka

lerne kan sáledes ikke 
forbeholdes bor-

gere, der ikke har adga
ng til egnede lokaler.

(Indenrigsministeriets s
krivelse af 27. juli 1988

 til en for-
ening - 2. k.kt. j.nr. 198

8/112/0301-3)

3. De kommunale ogga
ver (kommunalfuldmaq

ten)

RESUME AF INDENRI
GSMINISTERIETS SK

RIVELSE AF 27. JULI 
1988

Indenrigsministeriet Kommunalafdelingen Den 15. august 1988


