
rafikministeriet har ved
 brev af 24. juni 1996 m

ed bilag (j.nr.

96-4212/K429-73) anm
odet Indenrigsministeri

et om en udtalelse
om, hvorvidt Ejby Kom

mune i henhold til kom
munalfuldmagtsreg-

lerne kan finansiere ha
stighedsdæmpende for

anstaltninger på
Rugårdsvej. Det fremgår af de med

sendte bilag, at Region
sudvalget under Fyns

Amtsråd har meddelt E
jby Kommune, at det e

fter lovgivningen ikke
er tilladt kommunen at 

finansiere hastighedsd
æmpende foranstalt-

ninger på den pågælde
nde vej, der 1 kraft af s

in status som lan-

devej er amtskommuna
l.

Trafikministeriet har ov
er for Indenrigsminister

iet oplyst, at
lov om offentlige veje h

verken indeholder hjem
mel til eller er

til hinder for kommunal
 finansiering af hastigh

edsdæmpende for-

anstaltninger på en lan
devej.

Indenrigsministeriet ska
l i anledning af Trafikm

inisteriets an-
modning om en udtalel

se bemærke følgende:

Det almindelige kommu
nale tilsyn med Ejby Ko

mmune varetages af

Tilsynsrådet for Fyns A
mt, jf. S 47, stk. 2, i lov

 om kommuner-
nes styrelse (lovbekend

tgørelse nr. 615 af 18. 
juli 1995). In-

denrigsministeriet vare
tager alene et retligt tils

yn med til-
synsrådene, jf. § 61 a i

 lov om kommunernes 
styrelse.
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xTilsynsrâdet for Fyns Amt ses ikke have udtalt sig i den kon

krete sag, og Indenrigsministeriet kan derfor ikke tage stilling

til denne.Indenrigsministeriet skal dog generelt udtale følg

til hastighedsdæmpende foranstalt

ende om kommuners adgang til at yde støtte

ninger på amtskommunale veje:

Ifølge § 2, stk.kendtgørelse nr.3 og 4, i lovbe532 af 20.ningsmyndighed og vejbestyrelse

S 10, stk. hvilkeskal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er

lov om offentlige veje (jf.
juni 1994) er mtsrådene forvalt

forbestemmer vejbestyrelserne, arbejder de

2:bundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger,
læg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet

bestemt.fter stkvejbestyrelse lade de arbejder, der er nævnt i stk.

lovens § 10, 3,udfved en anden vejbestyrelses foranstaltning samt afgive tilbud

arbejder, der af en anden vejbestyrelse er udbudt i licitation
I bemærkningerne til bestemmelsen er det b1.a. anført,

vejbestyat såfremt en vejbestyrelse udfør arbejder for en anden

prisfastsættelsen ikke påføre private

erurimelig onkurmed henblikrelse, márence, og prisen må ikke blive fastsat for lavt

at yde tilskud til bygherren.
i viDer er i den juridiske litteratur en vis uenighed lke

udstrækning der kan sluttes modsætningsvis fra det forhold,

om,bestemt administrativt ni

til,påtage sig eller yde tilsku

en opgave ved lov er henlagt til et

amtskommunerne ller kommunerne at andr

ikke kanjf således bl.a. Haagen Jensen, Kom
Erik Harder,veau staten,administrative niveauertil den omhandlede opgave, .
1972, side 42,Kommunalt selvstyre og statsligt tilsyn,

mmunalforvaltninIII, 1994, side 46Mogens 1993, side 23ff. og Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 1994,
436munalret, Dansk KoHeide-Jørgensen, Den kommunale interesse,

sidlandevejene, og efter lovens

I'kan en amtskommunal eller kommunal

ørepåI



Det er dog en udbredt 
opfattelse, at der bør u

dvises tilbagehol-
denhed med at afgræn

se kommunernes og am
tskommunernes ulovbe

-

stemte opgaver udeluk
kende ved sådanne mo

dsætningsslutninger.
Afgrænsningen bør i st

edet ske ved en afvejn
ing af på den ene

side de hensyn, som m
á antages at have ligge

t til grund ved for-
delingen af opgaver me

llem de tre administrati
ve niveauer og på

den anden side den ko
mmunale eller amtskom

munale interesse, som
konkret begrunder kom

munens eller. amtskom
munens ønsker om at

påtage sig opgaven, jf.
 Haagen Jensen, Komm

unalret, 1972, side
58-59, Garde og Mathi

assen, Kommunalret, 1
991, side 34 ff. og

Mogens Heide-Jørgens
en, Den kommunale in

teresse, 1993, side 237
.

Den i lovgivningen fast
satte eller forudsatte fo

rdeling af opga-

ver mellem stat, amtsk
ommuner og kommune

r er udtryk for en af-
vejning af, hvilke nivea

uer der er bedst egned
e til at løse op-

gaverne. Ved valg af n
iveau vil der fra lovgivn

ingsmagtens side
endvidere normalt vær

e foretaget en mere ell
er mindre eksplicit

tilkendegivelse af, hvilk
e hensyn der skal vare

tages i forbin-
delse med løsningen a

f en opgave - lokale int
eresser, regionale

interesser eller overord
nede landspolitiske inte

resser. De hen-
syn, som ligger bag for

delingen af opgaver, ka
n ikke tilsidesæt-

tes ved aftaler mellem 
offentlige myndigheder

, jf. bl.a. Harder,
Dansk Kommunalforva

ltning II, Opgaver og Ti
lsyn, 1979, s. 54 ff.

Endvidere vil en genere
l adgang for kommuner

 til at varetage

amtskommunale opgav
er kunne indebære en 

betydelig risiko for, at
den amtskommunale o

pgavevaretagelse (f.ek
s. prioritering af ud-

giftsområder) blev påvi
rket af mulighederne he

rfor.

Det kan endelig anføre
s, at kommunale tilskud

 til varetagelse af
amtskommunale opgav

er ville indebære, at ko
mmunens borgere ville

komme til at betale for 
den samme ydelse ove

r både kommuneskat-
ten og amtsskatten. Det er på den baggrun

d Indenrigsministeriets
 opfattelse, at en

kommune som udgang
spunkt ikke kan varetag

e eller yde økonomisk
støtte til varetagelsen a

f opgaver, som det efte
r lovgivningen

påhviler amtskommuna
le myndigheder at vare

tage.



Dette udgangspunkt har for så vid angâr kommunal støtte til
varetagelse af amtskommuna e opgaver efter lov om offentlige

veje fundet udtryk i bl.a. lovens § 10, stk. 3.

Der kan imidlertid foreligge ti fælde, hvor en kommune i forbin-
delse med varetagelsen af en amtskommunal opgave får mulighed

for at varetage kommunale hensyn, som ikke ka varetages i med-
før af særlovgivni gen, og hvor kommune har en særlig kommunal

interesse i opgavevaretagelsen.

Det kommunale engagement en amtskommunal opgave hvad enten

det er i form af økonomisk støtte eller varetagelse af opgaven i
kommunalt regi, kan efter Indenrigsminis eriets opfattelse dog

ikke række videre, end hvad den særlige kommunale interesse i

pgavevaretagelsen ti siger.

Det er endvidere en forudsætning for et kommunalt engagement i
opgaven, at amtskommunen uafhængigt af den kommunale interesse i

opgavens varetagelse har vurderet, at der ikke er behov for at
varetage opgaven eller i hvert fald ikke behov for at varetage

opgaven på indeværende tidspunkt.

Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at

kommuner efter almindelige grundsætninger om kommuners opgaveva-
retagelse kan varetage færdselsmæssige hensyn, herunder hensyn

til trafiksikkerheden.Uanset, at det som udgangspunkt er en amtskommunal opgave at

gennemføre trafikforanstaltninger på amtskommunale veje, kan der
foreligge tilfælde, hvor kommunen i modsætning til amtskommunen

vurderer, at der er behov for etablering af sådanne foranstalt-

ninger på en amtskommunal vej.

Under denne forudsætning og på baggrund af det ovenfor i øvrigt
anførte finder Indenrigsministeriet, at en kommune lovligt og

efter aftale med den amtskommunale vejbestyrelse kan finansiere
hastighedsdæmpende foranstaltninger på en amtskommunal landevej,

såfremt de færdselsmæssige hensyn kommunen herved ønsker at



varetage, ikke kan vare
tages i medfør af færds

elslovgivningen,
og såfremt der foreligg

er en særlig kommunal
 interesse i de om-

handlede hastighedsdæ
mpende foranstaltninge

r.

Kopi af dette brev er se
ndt til orientering til Tils

ynsrådet for
Fyns Amt. Med venlig hilsen Per Hansen 2. Not. Hvilket herved m

eddeles.




