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Indenrigsministeriet ha
r i dag skre et således 

til justitsmini-
steriet: I skrivelse af 20. juni 19

86 (1. kontor j.nr. 1983
-178/

08-1) har justitsministe
riet på foranledning af f

inansministeriet
redegjort for udkast til a

ktstykke til folketingets 
finansudvalg

vedrørende politiets lok
aleforhold m.v. i Tårnby

.

Ved skrivelse af 24. jun
' 19 fo elagde indenrigs

ministe-
riet justitsministeriets re

degørelse fo Tårnby ko
mmunalbestyrel-

se, hvis efterfølgende u
dtalelse af 15 juli 1986 

vedlægges i
kopi. Det fremgår af sagen, a

t Tarnby kommun lbest
yrelse og ju-

stitsministeriet er enige
 om, at justitsministerie

t lejer en
kommende ny kontorby

gning i "Landevejscent
ret" til brug for po-

til indflytning ca. 1. mar
ts 1988, og at Tårnby k

ommune

r den nuværende politis
tation, Amager Landev

ej 78-80, og
byggede grund, Amage

r Landevej 40, den førs
te i den måned,

ger efter finansudvalge
ts godkendelse, men s

áleder at po-
an benytte politistatione

n mod afholdelse af dri
ftsudgif-

indtil den ny kontorbyg
ning kan tages i brug.

de nærmere vilkår er b
l.a. oplyst følgende:

årlige leje for kontorbyg
ningen er fastsat til 4 p

ct.
l enhver tid værende of

fentlige kontantvurderin
g inclu-

værdi. Indtil selvstænd
ig vurdering foreligger, 

ansæt-
til 4 pct. af anskaffelses

prisen exclusive grundv
ærdi.

les kvartalsvis forud me
d virkning fra det tidspu

nkt,
tages i brug (ca. 1. mar

ts 1988). Indtil dette tid
s-

a politiet ret til at benyt
te politistationen, Amag

er
j 8-B0, alene mod afho

ldelse af de hermed for
bundne

ter. Lejemålet er uopsig
eligt fra begge sider i 1

0 år,
et kan opsiges med 2 å

rs varsel til den første i
 en

by kommune har den u
dvendige vedligeholdel

sespligt og

teriet den indvendige 1
 sædvanligt omfang.

Om Den af den ti sive grund tes lejen Lejen beta bygningen punkt h r Landeve 7 driftsudgif hvorefter d måned. Tårn justitsminis litiet overtage den ube der føl litiet terne, 98



Som led 1 vilkårene erh
verver Tårnby kommun

e pr. den første
i den måned, der følge

r efter finansudvalgets 
godkendelse, ju-

stitsministeriets ejendo
mme beliggende Amag

er Landevej 78-80 (den
nuværende politistation

) og Amager Landevej 
40 (ubebygget grund)

for en købesum af 2.00
0.000 kr. og 2.250.000

 kr. eller ialt
4.250.000 kr. Ved årsre

gulering pr. 1. april 198
5 er ejendommene

ansat til ejendomsværd
i på 1.250.000 kr., hera

f grundværdi
131.000 kr., og på 1.72

5.000 kr. Ejendommen
e er ubehæftede.

Købesummen 4.250.00
0 kr. berigtiges ved uds

tedelse af et

pantebrev i den af Tårn
by kommune nyopførte

 kontorbygning. Pante-
brevet tinglyses med re

spekt af offentlige lån. 
Pantebrevet for-

falder ved ejendommen
s overdragelse til tredie

mand og ved lejemå-
lets ophør. Pantebreve

t er rente- og afdragsfri
t. Pantebrevets

hovedstol reguleres på
 følgende måde: Pante

brevets hovedstol be-
regnes som en procent

 af anskaffelsesprisen f
or den nye bygning

exclusive grundværdi. 
Pantebrevets hovedsto

l reguleres, så den
udgør samme procent 

af den til enhver tid væ
rende offentlige kon-

tantvurdering exclusive
 grundværdi. Justitsmin

isteriets lejebeta-
ling til Tårnby kommun

e reduceres med 4 pct.
 af pantebrevets re-

gulerede hovedstol, så
ledes at nettolejen kan

 beregnes som 4
pct. af forskellen mellem

 ejendomsværdien og p
antebrevets regule-

rede værdi. Justitsmini
steriet afholder udgifter

ne til stempling
og tinglysning af pante

brev og lejekontrakt. Tå
rnby kommune af-

holder øvrige stempelu
dgifter.

Statsskattedirektoratets
 vurderinger efter besig

tigelse er
lagt til grund ved prisfa

stsættelsen af justitsmi
nisteriets ejen-

domme. Statsskattedire
ktoratet har endvidere 

tiltrådt lejevil-
kårene. Tårnby kommunalbesty

relse har over for inden
rigsministeriet

peget på, at kommunal
bestyrelsens baggrund

 for opførelse af en
kontorbygning i Landev

ejscentret er to lokalpla
ner (lokalplan

nr. 48, Rådhusomrâdet
 og lokalplan nr. 40, La

ndevejscentret).

Landevejscentret er be
liggende ca. 200 m fra 

rådhusområ-
det. Lokalplanen for Landev

ejscentret udlægger pr
imært området

til offentlige formål. I pl
anen nævnes hovedbib

liotek, politi,
retsvæsen, kommunal 

administration, service 
og lignende. Herud-

over indeholder planen
 et område, der kun må

 anvendes til formål,
der nærmere fastlægge

s ved udarbejdelse af t
illæg til lokalpla-

nen. Bortset fra facade
bebyggelsen langs Sirg

ræsvej ejes samtlige

arealer 1 Landevejscen
tret af Tårnby kommun

e.



I 1982-B3 opførte komm
unen 1 Landevejscentr

et et nyt hoved-
bibliotek med et samlet

 etageareal på 4.450 m
2.

I løbet af indeværende
 kommunale valgperiod

e påregnes op-

ført et aktivitetscenter s
amt den nævnte kontor

bygning. I lighed
med hovedbiblioteket p

laceres de 2 bygningsa
nlæg i Landevejscen-

trets centrale del. Med 
denne placering og en 

opførelse af byg-
ningerne inden for et ko

rtere åremål skabes mu
lighed for, at byg-

ninger og anlæg kan af
stemmes til en arkitekto

nisk og funktionel

helhed. Lokalplan nr. 43, Rådh
usområdet, omfatter Tå

rnby rådhus,
politistation, skole og s

portsplads, telefoncent
ral, parcelhusbe-

byggelse og parkering.
 Ifølge lokalplanen udlæ

gges den nuværende
politistation Amager La

ndevej 78-80 til parkeri
ngsplads for råd-

huset. Da behovet for k
undeparkering er akut,

 finder kommunalbe-
styrelsen, at politistatio

nen - i overensstemme
lse med lokalpla-

nens bestemmelser - s
narest bør nedrives og

 udlægges som supple
-

rende parkeringsplads 
for besøgende til rådhu

set.

Parkeringspladsudvide
lsen foran rådhuset kan

 gennemføres

ved ekspropriation af d
en nuværende politista

tion. Kommunalbesty-
relsen har imidlertid de

n indstilling, at der altid
 bør tilstræ-

bes en forhandlingsløs
ning, og at ekspropriati

on må være en sid-
ste udvej. Kommunalbestyrelsen 

har derfor siden 1983 f
orhandlet med

justitsministeriet om en
 frivillig ordning.

Ved den nu indgåede a
ftale med justitsministe

riet finder
kommunalbestyrelsen,

 at Tårnby kommune o
pnår:

"gt realisere bestemme
lserne i lokalplan 48 om

 nedrivning af den

eksisterende politistatio
n til brug for udvidelse 

af rådhusets
parkeringsplads, at realisere opførelsen 

af den centrale del af d
et lokale center

for offentlig service (La
ndevejscentret), og

at kunne tilbyde justitsm
inisteriet et lejemål med

 10 års uopsi-
gelighed til "genhusnin

g" og samling af Tårnb
y politi på'en

central og velbeliggend
e adresse.

Det skal tilføjes, at Tårn
by kommune, såfremt T

årnby politi
efter uopsigelighedspe

rioden måtte fraflytte ko
ntorbygningen, vil

kunne anvende denne 
til kommunale formål. S

om eksempel kan næv
-

nes, at Tårnby rådhus 
blev opført i 1959 og ef

terfølgende er ble-

vet udvidet ca. hvert 10
. år, senest i 1983-84. Y

derligere udvi-

delse er ikke mulig."



Med hensyn til de indtæ
gter og udgifter, som a

ftalen vil
indebære for kommune

n, har kommunalbestyr
elsen oplyst, at de af-

talte ejendoms- og area
lerhvervelser indgår so

m en naturlig del
af kommunens ejendom

skøb til planlægningsfo
rmål. Disse køb opta-

ges i de årlige budgette
r og finansieres over de

n løbende drift.

Den 2-årige brugsret, s
om tillægges justitsmin

isteriet ved-
rørende den nuværend

e politistation, regnes i 
store træk at være

udgiftsfri for kommunen
. Købesummen forrente

s ikke, og da ejen-
dommen skal nedrives

 ved fraflytning, vil udgi
ften til vedlige-

holdelse blive holdt på 
et minimum. Driftsudgif

ter afholdes af
brugeren. I denne anledning skal

 indenrigsministeriet ud
tale følgen-

de: Det er fast antaget 1 ko
mmunalretlig praksis o

g teori, at
kommuner som udgang

spunkt ikke må drive er
hvervsvirksomhed ved

f.eks. at varetage bygh
erreopgaver for andre (

jfr. Erik Harder,
Dansk Kommunalforva

ltning II, 1979, side 64 
ff, og Claus Haagen

Jensen, Kommunalret,
 1972, side 48 ff). Det g

ør i denne forbin-
delse ingen forskel, om

 ejendommen agtes op
ført til brug for en

statsmyndighed (jfr. Er
ik Harder, Dansk Komm

unalforvaltning II,
1979, side 55 ff og Pou

l Andersen, Dansk Forv
altningsret, 5. ud-

gave, 1965, side 653). 
Hvis en kommunalbest

yrelse imidlertid va-
retager, hvad der i øvri

gt kan anses som en lo
vlig kommunal opga-

ve, må den gennemfør
e foranstaltninger, der 

er forbundet med en
vis begrænset konkurre

ncevirkning. En kommu
ne må sáledes f.eks.

afsætte produkter til pr
ivate, hvis produkterne

 opstår som et bi-
produkt af en kommuna

l virksomhed, der har e
t andet (lovligt) ho-

vedformål. I det forelagte tilfælde v
il Tårnby kommune opf

øre et kon-
torhus, som ikke aktue

lt skal benyttes af komm
unen. Det fremgår

af kommunalbestyrelse
ns udtalelse af 15. juli 1

986, at kommunal-
bestyrelsen herved tilst

ræber dels at fremme v
irkeliggørelsen af

den lokale fysiske plan
lægning, dels at forbed

re den politimæssi-
ge betjening af kommu

nens borgere. Det er e
ndvidere oplyst, at

kontorbygningen vil kun
ne anvendes til kommu

nale formål, hvis
lejemålet opsiges efter

 uopsigelighedsperiode
n. Kommunalbestyrel-

sen peger som et ekse
mpel på, at bygningen 

vil kunne anvendes af
kommunens forvaltning

. Det nuværende rådhu
s, der er opført i

1959, er udvidet ca. hv
ert 10. år, senest i 1983

-84. Yderligere

udvidelse er ikke mulig
.



Det er indenrigsministe
riets opfattelse, at hens

ynene til
virkeliggørelse af den f

ysiske planlægning og 
forbedring af den

politimæssige service i
kke i sig selv giver hjem

mel til, at kom-
munen påtager sig opg

aven som bygherre for
 opførsel af kontorbyg-

ningen. Det er på den anden si
de utvivlsomt, at en kom

munalbesty-
relse lovligt kan erhver

ve eller opføre bygning
er med henblik på

senere kommunal anve
ndelse. Indtil sådanne 

bygninger kan tages i
brug hertil, har kommu

nalbestyrelsen pligt til a
t disponere over

bygningerne på en måd
e, der sikrer det bedst m

ulige afkast af
kommunens investerin

g.

På denne baggrund sk
al indenrigsministeriet u

dtale, at man

ikke finder at have fuld
t tilstrækkeligt grundlag

 for at afvise,
at kommunalbestyrelse

n med opførelsen af ko
ntorbygningen tilstræ-

ber en lovlig kommuna
l anvendelse af bygning

en. Man har ved denne
vurdering lagt afgørend

e vægt på kommunalbe
styrelsens oplysning

om, at kontorbygningen
 vil udgøre en lokalemæ

ssig kapacitetsre-
serve for den kommuna

le forvaltning. Man har 
i denne forbindelse

bemærket sig oplysnin
gen om, at der ikke er m

ulighed for yderli-
gere udvidelse af Tårnb

y rådhus.

Det er endvidere inden
rigsministeriets opfatte

lse, at afta-

len om leje af den nyop
førte kontorbygning ikk

e indebærer ulovli-
ge økonomiske bidrag 

fra Tårnby kommune ti
l staten. Indenrigsmi-

nisteriet har bl.a. lagt v
ægt pä, at den årlige le

je er indeksre-
guleret, således at den

 efter en startperiode u
dgør 4 pct. af den

til enhver tid værende o
ffentlige kontantvurderi

ng inclusive
grundværdi. Indenrigsministeriet ska

l endvidere bemærke, a
t det falder

uden for området af lov
lige kommunale opgav

er, at en kommunalbe-
styrelse afholder udgift

er til bygningsindretnin
ger med særligt

sigte på politiets behov
. I det omfang justitsmi

nisteriet lader
kontorbygningen indret

te med særligt henblik 
på politiets brug,

må der derfor træffes a
ftale om retablering ude

n udgift for kom-
munen, nâr lejemålet o

phører.

Indenrigsministeriet ska
l endelig bemærke, at b

erigtigelsen

af købesummen for eje
ndommene Amager La

ndevej 78-80 og Amag
er

Landevej 40 ved udste
delse af et pantebrev i 

kontorbygningen skal

henregnes til kommune
ns låntagning, jfr. s 5, l

itra f, i inden-
rigsministeriets bekend

tgørelse nr. 638 af 20. 
december 1982 om

kommunernes låntagni
ng og meddelelse af ga

rantier m.v. som senes
t



ændret ved bekendtgø
relse nr. 294 af 1. juni 1

985. Udstedelse af
pantebrevet forudsætte

r derfor, at kommunen 
ikke fuldt ud har ud-

nyttet sin lâneadgang, 
eller at kommunen opn

år dispensation efter
S 16 i bekendtgørelsen

. Under hensyn til komm
unens likviditets-

mæssige stilling skal m
an oplyse, at indenrigs

ministeriet ikke
kan imødekomme en e

ventuel ansøgning om 
dispensation. Kommun

en

vil dog kunne frigøre si
g fra de almindelige lån

ebegrænsninger
ved at deponere et belø

b svarende til værdien 
af pantebrevet. Be-

løbet skal deponeres i 
et pengeinstitut i en pe

riode, der svarer
til pantebrevets løbetid

. Kommunen vil årligt h
øjst kunne hæve

den del af indestående
t, der svarer til afdrage

t på pantebrevet,
samt de tilskrevne rent

er af deponeringsbeløb
et.

Tårnby kommunalbesty
relse er samtidig under

rettet om oven-

stående." Hvilket herved meddele
s.

Opmærksomheden hen
ledes på, at berigtigels

en af købesummen
for ejendommene Ama

ger Landevej 78-80 og
 Amager Landevej 40 v

ed

udstedelse af et panteb
rev i kontorbygningen s

kal henregnes til
kommunens låntagning

, jfr. 5 5, litra f, i indenri
gsministeriets

bekendtgørelse nr. 638
 af 20. december 1982

 om kommunernes lån-
tagning og meddelelse

 af garantier m.v. som s
enest ændret ved be-

kendtgørelse nr. 294 a
f 1. juni 1985. Udstede

lse af pantebrevet
forudsætter derfor, at k

ommunen ikke fuldt ud
 har udnyttet sin

láneadgang, eller at ko
mmunen opnår dispens

ation efter S 16 i be-
kendtgørelsen. Under h

ensyntagen til kommun
ens likviditetsmæssige

stilling skal man medde
le, at indenrigsminister

iet ikke kan imø-
dekomme en eventuel 

ansøgning om dispens
ation. Kommunen vil do

g

kunne frigøre sig fra de
 almindelige lånebegræ

nsninger ved at de-
ponere et beløb svaren

de til værdien af panteb
revet. Beløbet skal

deponeres i et pengein
stitut i en periode, der s

varer til pante-
brevets løbetid. Komm

unen vil årligt højst kun
ne have den del af

indeståendet, der svare
r til afdraget på panteb

revet, samt de
tilskrevne renter af dep

oneringsbeløbet.

Kopi af denne skrivelse
 er sendt til orientering 

for til-

synsrådet for Københa
vns amt.
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