
ed brev af 21. septemb
er 1992 rettede _ henv

endelse
til den daværende inde

nrigsminister om Købe
nhavns Kommunes stø

t-

te til den selvejende ins
titution Københavns Un

gdomscentre (KUC)
og KUC's etablering og

 drift af tre motions- og
 fitnesscentre i

kommunen. å anførte b
l.a., at udbuddet af fritid

sakti-
viteter fra disse motion

s- og fitnesscentre påfø
rer private cen-

tre urimelig konkurrenc
e.

_ har ved brev modtag
et i Indenrigsministerie

t den 6.
januar 1996 meddelt, a

t han herefter er repræ
senteret af Dansk

Helseforbund i denne s
ag.

Sagens baggrund: Københavns Kommune
 yder støtte til KUC, so

m driver tre motions-
og fitnesscentre i Svan

emøllehallen, Nørrebro
hallen og Grøndal

Centret i Københavns K
ommune. De tre sports

haller ejes af Køben-
havns Kommune. På baggrund af et brev

 af 9. juli 1992 fra _ til K
on-

kurrencerådet gennem
førte Konkurrenceråde

t i 1992 en undersø-
gelse af, om aktiviteter

ne i tre motions- og fitn
esscentre måtte

anses for at være i strid
 med konkurrenceloven

.

I den anledning afgav K
onkurrencerådet ved b

rev af 23. december
1992 en konkurrencere

tlig udtalelse om aktivit
eterne i de tre

motions- og fitnesscen
tre. Konkurrencerådet u

dtalte heri bl.a.,
at rådet ikke fandt, at : 

henvendelse gav rådet
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anledning til at foretage
 videre i sagen. Konkur

rencerådet ud-
talte i den forbindelse b

l.a., at de regnskaber, s
om kommunen

havde fremlagt for råde
t, tydede på, at driften a

f motions- og
fitnesscentrene gav et 

vist overskud, og at kom
munen således

ikke syntes at bruge ko
mmunale midler til drift

en af centrene.

Af á ovennævnte brev 
af 21. september 1992

 til den
daværende indenrigsm

inister fremgår bl.a. følg
ende:

"Københavns kommun
e ejer gennem KUC 3 s

portscentre med en ræ
kke

forskellige sportsgrene
 - primært boldspil. For

 cirka et år si-
den begyndte man at in

drette fitnesscentre i al
le 3. Der er så-

ledes nu indrettet komp
lette fitnesscentre med

 aerobic, fitness
og solarium. Det er ind

rettet som et selvstænd
igt center i

sportscenteret med ege
t navn, omklædning, ca

fé, tøjbutik etc.

Det, at området har Da
nmarks største koncen

tration af aerobic/-
fitnesscentre, betyder, 

at kommunen ikke kan
 henvise til, at

centrene er etableret fo
r at give områdets bebo

ere et rimeligt
fritidstilbud. Tværtimod

 - idet kommunens fors
øg på at dominere

området uden tvivl vil r
esultere i at en række a

f de private må
lukke. ... Reklame Et offentligt serviceudb

ud er normalt ikke mas
sivt annonceret.

KUC annoncerer deres
 fitness centre massivt 

over hele København,
og de har - bortset fra F

orm og Figur - branche
ns største rekla-

mebudget... Reklamen er generelt m
eget prisfokuseret, og d

er annonceres al-
tid med det totale konc

ept - billig træning, sola
rium, tøj, café

m.v. uden skelen til, hv
orvidt en kommune ska

l agere som tøjbu-
tik, solcenter etc." I anledning af _ brev af

 21. september 1992 a
nmodede

Indenrigsministeriet ve
d brev af 1. oktober 19

92 Københavns Bor-
gerrepræsentation om 

en udtalelse.

I brev af 5. april 1993 m
ed bilag udtalte Køben

havns Borgerre-

præsentation bl.a. følge
nde:

"Efter indstilling fra Det
 Rådgivende Ungdoms

udvalg stiller Kø-
benhavns Kommune e

n række lokaler og byg
ninger til rådighed for

den selvejende instituti
on KUC med det formå

l at drive åbne
idræts- og kulturcentre

 for den københavnske
 befolkning. ...



som et naturligt supple
ment til en række idræt

sgrene, bl.a.
vægtløftning og boksni

ng, har der gennem en
 årrække i idrætshal-

lerne været stillet motio
nsfaciliteter til rådighed

 for de pâ-
gældende idrætsudøve

re.

Med den udvikling, som
 behovet for supplerend

e motions- og

fitnessudøvelse i de se
nere år er undergået, h

ar det været na-
turligt at indrette egentl

ige motionscentre i de 
enkelte haller.

Sideløbende med den 
anførte udvikling har fit

nessudøvelse som

sådan udviklet sig til en
 selvstændig idræt og b

eslutningen om
at lade indrette motions

centre i idrætshallerne 
skal derfor til-

lige ses som en naturlig
 opfølgning af den almi

ndelige udvikling
inden for befolkningens

 motionsvaner, hvorved
 man bliver i stand

til at indfri de forventnin
ger om alsidige muligh

eder for
idrætsudøvelse til en ri

melig pris, som københ
avnere med rette

har. Ved at tilbyde mulighed
 for fitnessudøvelse og

så for den del af
befolkningen, der ikke 

er medlemmer af etabl
erede idrætsklubber,

bliver centrenes kapac
itet udnyttet på den me

st hensigtsmæssige
måde. På den anførte baggru

nd er det magistratens 
opfattelse, at drif-

ten af fitnesscentre i KU
C's idrætshaller falder i

nden for de
grænser, som kommun

alfuldmagten afstikker 
for opgaver, som kom-

munen lovligt kan besk
æftige sig med."

Københavns Kommune
, Arbejdssekretariatet, 

og KUC har i forbind-
else med ministeriets b

ehandling af sagen frem
sendt følgende

supplerende oplysning
er:

Vedtægterne for KUC, 
som blev ændret i 1994

, indeholdt før denne
ændring bl.a. følgende

 bestemmelser:

"§ 1, stk. 1. Københavns Ungdoms
centre er en selvejende

 institution, der har

til formål at forestå drift
en af de ungdomsforen

ingslokaler, der
overdrages institutione

n af Københavns Komm
une. I tilknytning

til lokalernes anvendels
e til møder og sammen

komster er det in-
stitutionens opgave at 

drive beværtning med r
et til udskænkning

af stærke drikke."



Efter vedtægtsændring
en i 1994 indeholder ve

dtægterne bl.a. føl-

gende bestemmelser: us 3 Formål Stk. 1. Formålet er at fo
restå driften herunder u

dlejning af

sådanne lokaliteter som
 af Københavns Komm

une efter indstilling
fra Det rådgivende Ung

domsudvalg - i det følg
ende benævnt RU -

stilles til rådighed for K
UC til medborgeraktivit

eter.

Stk. 2. Aktivitetsområde
rne skal primært have e

t almennyttigt
sigte og omfatte alle al

dersgrupper, men med
 hovedvægten på den

københavnske ungdom
.

Stk. 3. ... Der kan i forbindelse m
ed KUC-aktiviteter indr

ettes café- og
restaurationsvirksomhe

d med bevilling til udsk
ænkning af stærke

drikke." ved breve af 19. maj og
 2. juni 1994 har KUC o

plyst, at der i de
tre sportshaller drives c

afeterier og caféer, lige
som der sælges

forskelligt sportsudstyr 
og -tøj.

KUC har endvidere opl
yst, at cafeterierne og c

aféerne primært er
indrettet til, at brugerne

 af sportshallerne i forb
indelse med

udøvelsen af deres spo
rtsgrene har mulighed 

for at nyde et eller
andet. Driften af cafeterierne o

g cafëerne er baseret p
å det samlede

aktivitetsudbud i hallern
e og er ikke begrænset

 til brugerne af
motions- og fitnesscen

trene. I Grøndal Centre
t findes dog et

mindre varesalg i tilkny
tning til selve motions- 

og fitnesscen-
tret. I de øvrige to spor

tshaller er der endvider
e i forbindelse

med motions- og fitnes
scentrene opstillet øl- o

g sodavandsauto-
mater. Salget af sportsudstyr o

g -tøj er også ment som
 en service for

brugerne af sportshalle
rne.



KUC har endvidere opl
yst følgende om det øk

onomiske omfang af
driften af Cafeterier og 

caféer og salget af spo
rtsudstyr og

-tøj i de tre sportshaller
:

Nørrebro- Grøndal Sva
nemølle-

hallen Centeret hallen - - - 1.000 kr. - - - Cafêdrift, dækningsbid
rag 2.443 2.626 788

Sportssalg, dækningsb
idrag 37 228 122

Dækningsbidrag i alt 2.
470 2.854 910

Driftsudgifter vedr. ove
nnævnte 2.187 2.587 7

12
Overskud 283 267 198 Tallene er opgjort på g

rundlag af det revidere
de regnskab for

1993. KUC har ved brev af 2.
 juni 1994 oplyst, at de

t samlede reklame-
forbrug beløb sig til 181

.000 kr. i 1993 i de tre s
portshaller,

samt at der ikke reklam
eres særskilt for motion

s- og fitnesscen-

trene. KUC har samtidig oplys
t, at der sammenlagt fin

des 11 solarier i
de tre sportshaller, hvo

raf to er i direkte tilknyt
ning til mo-

tions- og fitnesscentren
e.

Københavns Kommune
s arbejdssekretariat ha

r fremsendt uddrag af
Københavns Kommune

s revisionsdirektorats r
evisionsrapport for

1991, hvoraf bl.a. frem
går, at kommunen i 199

1 har ydet 50,8
mio. kr. 1 støtte til KUC

, og at denne støtte om
fatter dels til-

skud til dækning af und
erskuddet på 26,6 mio.

 kr., dels formåls-
bestemte tilskud på 24

,2 mio. kr. Det fremgår 
endvidere, at kom-

munen herudover har s
tillet en række ejendom

me vederlagsfrit til
rådighed for KUC's virk

somhed, samt at komm
unen har afholdt en

række løbende udgifter
 til bl.a. ombygning, rep

aration og vedli-
geholdelse af de pågæ

ldende ejendomme.



Det fremgår af KUC's å
rsregnskaber for 1992 

og 1993, at kommu-
nens samlede tilskud ti

l KUC disse år udgjord
e henholdsvis 64,5

mio. kr. og 68,0 mio. kr
., hvoraf henholdsvis 2

9,5 mio. kr. og
51,2 mio. kr. blev ydet 

som driftstilskud til dæk
ning af KUC's

underskud. Ved brev af 2. decemb
er 1994 anmodede Ind

enrigsministeriet om
,eventuelle bemærknin

ger til en række oplysn
inger

fra Københavns Komm
une og KUC, som Inde

nrigsministeriet havde
indhentet i forbindelse 

med behandlingen af _
 henven-

delse. Ved brev af 23. januar 
1995 med bilag afgav D

ansk Helseforbund
på vegne af á b1.a. følg

ende bemærkninger:

"De af Københavns kom
mune etablerede motio

ns- eller fitnesscen-

tre er alle etableret i tilk
nytning til sportscentre

 eller
idrætshaller med tilbud

 om en lang række and
re aktiviteter, så-

som badminton, sguas
h m.v.

Det bestrides imidlertid
, at etableringen af diss

e centre, når
henses til udstyr, større

lse og kredsen af bruge
re, kan betrag-

tes som blot suppleme
nt til de øvrige aktivitete

r.

også markedsføringen 
af de kommunale fitnes

scentre under navnet

"La-fit" indicerer, at der
 er tale om selvstændig

e motionscen-
tre. Såfremt det imidlertid a

ntages, at kommunen l
ovligt kan etablere

og drive selvstændige 
motions- eller fitnessce

ntre, må i hvert
fald følgende krav være

 opfyldt:

a. Prisen på de kommu
nale ydelser skal være

 fastsat sâledes, at

alle direkte og indirekte
 omkostningselemente

r er medtaget,

b. Der må ske en regns
kabsmæssig udskillelse

 fra de øvrige i de
kommunale haller drev

ne aktiviteter."

Der er, for så vidt angå
r cafêdriften og sportss

alget, givet

nærmere oplysninger i 
brev af 18. maj 1994 fr

a KUC til arbejds-
sekretariatet - men der

 foreligger ikke oplysnin
ger om driften

af de egentlige motions
centre.



Såfremt de kalkulerede
 regnskabstal og Købe

nhavns kommunes op-
lysninger 1 øvrigt står f

or en nærmere prøvels
e, rejser der sig

et andet spørgsmål, ide
t det efter vor opfattelse

 er i strid med
kommunalfuldmagten, 

at en kommune driver v
irksomhed med henblik

på overskud. Vi henvis
er til Hans Gammeltoft-

Hansen m.f1. For-
valtningsret 1994, side

 483, "Det er ikke en ko
mmunal opgave at

tjene penge på kulturel
le og idrætslige aktivite

ter"."

Indenrigsministeriet an
modede ved brev af 3. 

april 1995 Køben-
havns Kommune om b

emærkninger til Dansk
 Helseforbunds brev af

23. januar 1995. Inden
rigsministeriet anmode

de samtidig Køben-

havns Kommune om yd
erligere oplysninger i s

agen.

Ved brev af 29. juni 19
95 fremsendte Københ

avns Kommune følgen
de

motionsregnskaber for 
perioden 1992-1994, s

om er udarbejdet af

KUC: "Motionsregnskab i Nø
rrebrohallen i perioden

 1992-1994

1992 1993 1994 1.000 kr. Bruttoindtægter: 1530 1
749 1611

fragår: Lønninger 599 670 631 Administration m.v. 40 
41 46

Markedsføring 34 35 4
0

Rengøring 145 151 155 Energi 80 81 83 Invest.rep.-og vedlig. 2
40 244 250

Afskrivninger 190 205 1
85

Husleje 131 138 138 1459 1565 1528 Driftsoverskud 71 184 
83

Motionsregnskab i Grø
ndal Centret i perioden

 1992-1994

1992 1993 1994 1.000 kr. Bruttoindtægter: 1044 1
200 1112

fragâr: Lønninger 610 635 650 Administration m.v. 35 
38 40

Markedsføring 10 10 1
0

Rengøring 124 126 130 Energi 24 26 26 Invest.rep.-og vedlig. 3
9 107 41

Afskrivninger 70 70 75 Husleje 72 72 72 984 1084 1044 Driftsoverskud 60 116 
68



I det omfang udgifter in
dgår som en andel af d

e samlede udgifter
i centret, er disse base

ret på fordelingsnøgler
. Dette gælder

fællesadministration, h
usleje, forsikringer, ene

rgi samt fælles
markedsføring for hele

 centret."

En samtidig fremsendt 
driftsoverenskomst me

llem Københavns Kom
-

mune og KUC, alene u
nderskrevet af Københ

avns Kommune, indeho
l-

der bl.a. følgende beste
mmelser:

n§ 7 Stk. 2. Københavns Kommune
 afholder en forud fasts

at del af institution-

ens udgifter til driften p
å grundlag af det af kom

munen godkend-
te årsbudget og i henho

ld til retningslinier fasts
at af kommu-

nen." Københavns Kommune
 har den 30. april 1996

 fremsendt en kopi af

den ovenfor citerede dr
iftsoverenskomst, af hv

ilken det fremgâr,
at den også er undersk

revet af KUC. Kommun
en har samtidig op-

lyst, at kommunen ikke
 udover forudsætninge

rne for de af kommu-
nen godkendte ârsbudg

etter for KUC har fastsa
t retningslinier i

Motionsreqnskab 1 Svanemøllehallen i per
ioden 1992-1994

1992 1993 1994 1.000 kr. Bruttoindtægter: 733 79
7 B74

fragár: Lønninger 325 330 360 Administration m.v. 21 
23 26

Markedsføring 0 0 0 Rengøring 67 71 B1 Energi ' 18 18 21 Invest.rep.-og vedlig. 7
9 79 80

Afskrivninger 100 105 1
02

Husleje 61 68 68 671 694 738 Driftsoverskud 62 103 
136

Af Københavns Komm
unes brev af 29. juni 19

95 fremgår b1.a. føl-

gende: "Indtægterne hidrører u
delukkende fra billetter

 og abonnements-

kort.



Indenrigsministeriets u
dtalelse:

Det tilsyn, som Indenrig
sministeriet udøver ove

r for Københavns
Kommune i medfør af §

 48 i lov om København
s kommuies styrelse,

jf. lovbekendtgørelse n
r. 616 af 18. juli 1995 s

om ændret ved
lov nr. 222 af 27. marts

 1996, er et retligt tilsyn
. Det bety-

der, at tilsynet kun omf
atter spørgsmål om, hv

orvidt der er sket
en tilsidesættelse af lov

givningen, herunder off
entligretlige

retsgrundsætninger. Indenrigsministeriet ka
n således ikke tage stil

ling til spørgs-

mål om hensigtsmæss
igheden af kommunens

 sagsbehandling eller
spørgsmål vedrørende

 skønsudøvelse, så læ
nge skønnet udøves in

-

den for de rammer, der
 følger af lovgivningen.

Det almindelige kommu
nale tilsyn med Københ

avns Kommune omfatt
er

ikke fonde og således i
kke Københavns Ungd

omscentres (KUC's)
drift af de i sagen omha

ndlede motionscentre, 
Cafeterier og ca-

féer, solarieaktiviteter e
ller salg af tøj og sports

udstyr. Til-
synet omfatter derimod

 spørgsmålet om lovlig
heden af Københavns

Kommunes støtte til KU
C.

Tilsynet omfatter endvi
dere kun den lovgivnin

g, der særligt ret-
ter sig til offentlige myn

digheder, og ikke lovgiv
ning, som

f.eks. konkurrencelovg
ivningen, der gælder bå

de for offentlige
myndigheder og private

.

Om betydningen af Kon
kurrencerådets udtalels

e af 23. december

1992 om de 1 sagen om
handlede motions- og f

itnesscentre for In-
denrigsministeriets beh

andling af sagen bemæ
rkes følgende:

Konkurrenceloven, jf. lo
vbekendtgørelse nr. 11

4 af 10. marts

1993 som senest ændr
et ved lov nr. 357 af 9. 

juni 1995, har i
følge lovens § 1 til form

ål at:

medfør af den ovenfor 
citerede bestemmelse 

x driftsoverenskom-

stens § 7, stk. 2.



2) Erhvervsvirksomhed
 udøvet af stats- eller k

ommunalforvalt-
ningen, og som består 

i at udbyde eller eftersp
ørge varer eller

tjenesteydelser m.v., so
m har betydning for kon

kurrencen i er-
hvervslivet. §§ 11-14 g

ælder ikke for sådan er
hvervsvirksomhed."

spørgsmålet om, hvorv
idt en kommune lovligt 

kan varetage en be-

stemt opgave, er ikke r
eguleret af konkurrence

loven. Afgørelsen
heraf beror, medmindre

 andet følger af den skr
evne lovgivning,

på almindelige kommu
nalretlige grundsætning

er om kommuners opg
a-

vevaretagelse. Indenrigsministeriet fin
der på baggrund af Q h

envend'

else anledning til at udt
ale sig om følgende sp

ørgsmal:

1. Københavns Kommu
nes støtte til KUC.

2. Betydningen for Køb
enhavns Kommunes ad

gang til at yde støt-
te til KUC, at KUC drive

r motions- og fitnessce
ntre og so-

lariecentre. 3. Betydningen for Køb
enhavns Kommunes ad

gang til at yde støt-
te til KUC, at KUC drive

r cafeterier og caféer o
g sælger

sportstøj og -udstyr. Ad 1. Københavns Kom
munes støtte til KUC

Det er fast antaget, at k
ommuner kan yde støtt

e til selvejende
institutioner, der vareta

ger kommunale opgave
r.

"... fremme konkurrenc
en og dermed styrke ef

fektiviteten i pro-

duktion og omsætning 
af varer og tjenesteyde

lser m.v. ved størst
mulig gennemsigtighed

 vedrørende konkurren
ceforhold og ved for-

anstaltninger imod beg
rænsninger i erhvervsfr

iheden og andre
skadelige virkninger af 

konkurrencebegrænsn
inger. I forbindelse

med den stigende inter
nationalisering tilsigtes

 herved en kon-

kurrence- og effektivite
tsbetinget udvikling af e

rhvervsstruktu-
ren." § 2 i loven er sålydend

e:

"Loven omfatter:



Det er dog en betingels
e for en sådan kommun

al støtte, at samt-
lige de aktiviteter, som 

varetages af den selve
jende institu-

tion, lovligt kunne udfø
res af kommunen selv,

 eller at støtten
alene ydes til de aktivit

eter, som kommunen lo
vligt selv kunne

varetage. Kommunen s
kal i sidstnævnte tilfæld

e føre tilsyn med,
at støtten ikke anvende

s til varetagelse af ikke
-kommunale akti-

viteter. Det fremgår af de oplys
ninger, som Københav

ns Kommune har af-
givet i sagen, at Køben

havns Kommune - udo
ver at yde formålsbe-

stemte tilskud til andre 
aktiviteter end de 1 sag

en omhandlede -
også yder driftsstøtte ti

l KUC til dækning af KU
C's driftsunder-

skud, og at kommunen
 stiller ejendomme ved

erlagsfrit til rådig-
hed for KUC's virksomh

ed og afholder en rækk
e løbende udgifter

vedrørende ombygning
, reparation og Vedlige

holdelse af disse

ejendomme. Kommunen yder såled
es tilskud til KUC, som

 ikke er øremærket til
bestemte aktiviteter. Det er som anført oven

for en forudsætning he
rfor, at samtlige

KUC's aktiviteter, herun
der de i sagen omhand

lede motions- og
fitnesscentre, solariece

ntre, cafeterier, caféer 
og salg af

sportstøj og -udstyr, lov
ligt kunne være varetag

et af Københavns
Kommune selv. Indenrigsministeriet ha

r på baggrund af :henv
endelse

i sagen alene fundet an
ledning til at undersøge

, om KUC's drift
af de i sagen omhandle

de motions- og fitnessc
entre, solariecen-

tre, cafeterier, caféer o
g salg af sportstøj og -u

dstyr lovligt
kunne være varetaget 

af Københavns Kommu
ne selv.

Ad 2. Betydningen for K
øbenhavns Kommunes

 adgang til at yde

støtte til KUC, at KUC d
river motions- og fitnes

scentre og sola-
riecentre I henhold til lov nr. 410

 af 13. juni 1990 om stø
tte til folke-

oplysning, som senest 
ændret ved lov nr. 445

 af 14. juni 1995,



yder kommuner - i et vi
st omfang pligtmæssig

e - tilskud til
folkeoplysende virksom

hed.

Af § 3, stk. 1, i bekendt
gørelse nr. 420 af 31. m

aj 1991 om

støtte til folkeoplysning
, jf. bilaget til bekendtgø

relsen,
fremgår, at tilskud efter

 lovens kapitel 4 om un
dervisning m.v.

ikke ydes til motionsgy
mnastik, men at komm

unalbestyrelsen efter
udtalelse fra folkeoplys

ningsudvalget kan besl
utte at fravige

denne begrænsning. Der er ikke i øvrigt i folk
eoplysningsloven eller 

i forskrifter
udstedt i medfør af love

n fastsat bestemmelse
r om kommunal støt-

te til motionsgymnastik
.

Kommuner kan herudo
ver efter almindelige ko

mmunalretlige grund-
sætninger om kommun

ers opgavevaretagelse
 under visse betingelse

r

stille faciliteter til rådigh
ed for borgerne med he

nblik på at
fremme folkesundhede

n og idrætslivet i komm
unen. Det er således

en betingelse, at komm
unen ikke har til formål

 at opnå en for-
tjeneste ved at stille så

danne faciliteter til rådi
ghed for bor-

gerne. Det er endvidere
 en betingelse, at såda

nne faciliteter
stilles til rådighed for al

le borgere i kommunen
 eller for en

kreds af borgere, der e
r afgrænset efter saglig

e kriterier.

Der henvises herved til
 Jens Garde og Jørgen

 Mathiassen, Kommu-
nalret, 1991, side 29 ff.

 og 59, Martin Basse o
g Oluf Jørgensen,

Kommunalt folkestyre, 
2. udg., 1993, side 123

 ff., Hans Gammel-
toft-Hansen m.fl., Forva

ltningsret, 1994, side 4
71 ff. og 483,

Erik Harder, Dansk Kom
munalforvaltning II, Op

gaver, 2. udg.,
1987 side 96 og 102 ff. Der kan efter Indenrigs

ministeriets opfattelse i
kke ud fra oven-

nævnte grundsætning 
udledes en præcis afgr

ænsning af, hvilke
opgaver kommuner kan

 varetage til fremme af 
folkesundheden og

idrætslivet i kommunen
. En sådan afgrænsnin

g må foretages på
baggrund af bl.a. udvik

lingen i udøvelsen af m
otionsidræt.



Motionsidrætten udøve
s i dag også som en se

lvstændig idrætsgren
ved hjælp af særlige st

ationære motionsredsk
aber og -maskiner,

og således at dens udø
velse ikke kræver størr

e lokaliteter som
f.eks. idrætshaller. Dette forhold indebære

r, at borgerne også kan
 dyrke denne form

for motionsidræt i motio
nscentre, som drives a

f private på kom-

mercielle vilkår. Dette kan efter Indenrig
sministeriets opfattelse

 imidlertid ikke
begrunde, at kommune

r ikke lovligt kan vareta
ge sådanne motions-

idrætsaktiviteter. Det er i nyere praksis f
ra de kommunale tilsyn

smyndigheders
praksis antaget, at kom

muner under visse beti
ngelser lovligt kan

drive motionscentre. D
et er ligeledes antaget,

 at den nævnte
adgang til kommunal d

rift af motionscentre gæ
lder, uanset om den

samme aktivitet også v
aretages af private på k

ommercielle vil-
kår. Det er på den baggrun

d Indenrigsministeriets
 opfattelse, at kom-

muner under de ovenfo
r anførte betingelser lo

vligt kan drive
motions- og fitnesscen

tre, hvori borgerne kan
 benytte særlige

motionsredskaber og -m
askiner som led i deres

 idrætsudøvelse.

Med hensyn til kommu
ners adgang til at etabl

ere solariecentre og
stille disse til rådighed 

for borgerne bemærkes
, at det efter

Indenrigsministeriets o
pfattelse er tvivlsomt, o

m kommuner uden
hjemmel i skreven lovg

ivning lovligt kan etable
re og drive sá-

danne centre. Det må dog antages, a
t anvendelse af solarie

r er blevet mere
almindelig i tilknytning 

til udøvelse af motions-
 og anden

idræt, ligesom solarier 
må antages at blive an

vendt af generelt
sundhedsfremmende å

rsager i en vis udstræk
ning på tilsvarende

vis som den lysbehand
ling, som tidligere blev 

tilbudt borgerne
på nogle kommunale b

adeanstalter.



Det er på den baggrun
d Indenrigsministeriets

 opfattelse, at kom-
muner efter almindelige

 kommunalretlige grund
sætninger om kommu-

ners opgavevaretagels
e lovligt på de ovenfor 

anførte betingelser
kan etablere solariecen

tre og stille disse til råd
ighed for bor-

gerne med henblik på a
t fremme folkesundhed

en og som led i kom-
munens støtte til idræts

livet i kommunen.

Det forhold, at den tilsv
arende service tilbydes

 borgerne af

private på kommerciell
e vilkår, kan efter Inden

rigsministeriets
opfattelse heller ikke på

 dette område begrund
e, at kommuner

ikke lovligt kan varetag
e sådanne aktiviteter.

Med hensyn til betinge
lsen om, at kommunen

s formål med at stille
en facilitet som f.eks. e

t motions- og fitnessce
nter eller et

solariecenter til rådighe
d for borgerne ikke er a

t opnå fortje-
neste herved bemærke

s følgende:

Baggrunden for betinge
lsen er, at det er antag

et i tilsynsmyn-

dighedernes praksis og
 i den juridiske litteratur

, at kommuner
efter almindelige komm

unalretlige grundsætnin
ger om kommuners

opgavevaretagelse ikke
 uden lovhjemmel kan 

varetage opgaver med
det formål at opnå en f

ortjeneste herved.

Betingelsen må antage
s også at gælde, selvo

m den samme aktivitet

varetages af private på
 kommercielle vilkår.

Kommuner vil imidlertid
 kunne drive motions- o

g fitnesscentre og
solariecentre således, 

at kommunens samled
e omkostninger ved en

sådan aktivitet søges d
ækket ved brugerbetali

ng.

Det forhold, at den påg
ældende kommunale a

ktivitet også vare-
tages af private på kom

mercielle vilkår, kan do
g ikke antages at

indebære, at kommune
n har pligt til at fastsæt

te brugernes beta-
ling for benyttelse af de

n kommunale service s
âledes, at kommu-

nens samlede omkostn
inger ved aktiviteten sø

ges dækket.

I den udstrækning en k
ommunes drift af et mo

tions- og fitness-
center eller solariecent

er efter konkurrencelov
givningen skal



foregå på kommercielle
 vilkår med henblik på a

t undgå konkurren-
ceforvridning over for p

rivate, må det antages,
 at kommunen med

henblik på at overholde
 konkurrencelovgivning

en lovligt efter
ovennævnte almindelig

e kommunalretlige grun
dsætninger kan fast-

sætte størrelsen af bru
gernes betaling for ben

yttelse af det
kommunale motions- o

g fitnesscenter eller so
lariecenter, uanset

om kommunen herved 
opnår et vist overskud 

ved driften af mo-
tions- og fitnesscentre 

eller solariecentret.

Der kan efter Indenrigs
ministeriets opfattelse i

kke udledes no-

gen præcis afgrænsnin
g af kommuners adgan

g til at drive et mo-
tions- og fitnesscenter 

eller solariecenter med
 overskud. Denne

adgang til at opnå et ov
erskud ved drift af et ko

mmunalt mo-
tions- og fitnesscenter 

eller solariecenter må d
og først og

fremmest antages at væ
re begrænset af, at kom

munens formål med
at drive centret ikke ka

n være at opnå et over
skud herved. Det

er således af afgørend
e betydning, om opnåe

de og budgetterede
overskud er større, end

 hvad hensynet til at ov
erholde konkur-

rencelovgivningen kan 
begrunde.

Da det sâledes må ant
ages, at Københavns K

ommune på de ovenfor
anførte betingelser lovl

igt kan drive motions- o
g fitnesscentre

og solariecentre, er det
 forhold, at KUC driver 

de i sagen om-
handlede motions- og f

itnesscentre og solarie
centre, ikke i sig

selv til hinder for, at ko
mmunen kan yde gene

relle tilskud til
KUC. KUC's drift af de i sage

n omhandlede motions
- og fitnesscentre

har givet overskud, i hv
ert fald i årene 1992 -1

994.

Der er på baggrund af 
kommunens oplysninge

r om KUC's drift af de
i sagen omhandlede m

otions- og fitnesscentre
 og solariecentre og

Konkurrencerådets ove
nfor nævnte udtalelse a

f 23. december 1992
efter Indenrigsministeri

ets opfattelse ikke grun
dlag for at an-

tage, at KUC har dreve
t de pågældende aktivi

teter med fortjene-
ste for øje.



Indenrigsministeriet fin
der på baggrund af de 

foreliggende op-
lysninger endvidere ikk

e grundlag for at antag
e, at den måde,

hvorpå KUC reklamere
r for motions- og fitness

centrene, er udtryk
for, at KUC har drevet 

de pågældende aktivite
ter med fortjeneste

for øje. Det fremgår af kommun
ens oplysninger i sagen

, at alle kommunens

borgere har adgang til 
at benytte de 1 sagen o

mhandlede motions-
og fitnesscentre og sol

ariecentre.

Det er herefter Indenrig
sministeriets opfattelse

, at KUC's drift

af de pågældende mot
ions- og fitnesscentre o

g solariecentre ikke
er til hinder for, at Købe

nhavns Kommune yder
 og har ydet gene-

relle tilskud til KUC. 3. Betydningen for Køb
enhavns Kommunes ad

gang til at yde støtte
til KUC, at KUC driver C

afeterier og caféer og s
ælger sportstøj

og -udstyr. Med hensyn til spørgsm
ålet om, hvorvidt KUC's

 drift af cafeteri-

er og caféer og salg af 
sportstøj og -udstyr er 

til hinder for
Københavns Kommune

s støtte til KUC, skal In
denrigsministeriet

bemærke følgende: Københavns Kommune
 kan som anført ovenfo

r ikke lovligt yde gene-
rel støtte til KUC, hvis k

ommunen ikke selv lov
ligt kunne vare-

tage opgaver vedrøren
de drift af cafeterier og

 caféer eller salg
af sportstøj og -udstyr s

varende til KUC's tilsva
rende aktivite-

ter. Spørgsmålet om komm
uner kan varetage såda

nne opgaver er ikke
reguleret i den skrevne

 lovgivning, hvorfor spø
rgsmålet skal

afgøres efter almindelig
e kommunalretlige grun

dsætninger om kom-
muners opgavevaretag

else.

Det er i de kommunale
 tilsynsmyndigheders p

raksis og i den juri-

diske litteratur antaget,
 at det efter ovennævn

te grundsætninger
som udgangspunkt ikke

 uden hjemmel i skreve
n lov er en kommunal



opgave at drive handel
, håndværk, industri ell

er finansiel virk-
somhed. Dette indebærer, at de

t som udgangspunkt he
ller ikke er en kom-

munal opgave at vareta
ge opgaver vedrørende

 drift af cafeterier
og caféer og salg af sp

ortstøj og -udstyr.

Det er 1 de kommunaL
e tilsynsmyndigheders 

praksis og i den juri-

diske litteratur dog anta
get, at kommuner i et m

eget begrænset
omfang kan varetage a

ccessoriske opgaver. D
et vil sige opgaver,

der ikke er kommunale
, men som knytter sig n

aturligt og tæt til
varetagelsen af kommu

nale opgaver. Det er do
g bl.a. en betingel-

se for udøvelsen af acc
essorisk virksomhed, a

t den accessoriske
virksomhed i omfang e

r underordnet den kom
munale hovedvirksom-

hed. Det indgår endvid
ere i afvejningen, om o

pgaven i forvejen
varetages på rimelig m

åde af private erhvervs
drivende. Det anta-

ges herudover, at komm
unen ikke selv kan fore

stå driften af den
accessoriske virksomh

ed, hvorfor kommunen
 skal bortforpagte va-

retagelsen af den acce
ssoriske virksomhed på

 markedsmæssige vil-

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

athiassen, Kommu-
nalret, 1991, side 48 f.,

 Martin Basse og Oluf J
ørgensen, Kom-

munalt folkestyre, 2. ud
g., 1993, side 108 f. sa

mt Hans Gammel-
toft-Hansen m.fl., Forva

ltningsret, 1994, side 4
63 f. Der er

imidlertid ikke enighed 
i den juridiske litteratur

 om, hvor
langt kommuners adga

ng til at udføre accesso
risk virksomhed kan

udstrækkes, idet Moge
ns Heide-Jørgensen, D

en kommunale interes-
se, 1993, side 117 ff. o

g Erik Harder, Dansk K
ommunalforvaltning

III, 1994, side 54 ff. giv
er udtryk for, at kommu

ner har en vi-
deregående adgang til 

at udføre accessorisk v
irksomhed end anta-

get i de kommunale tils
ynsmyndigheders prak

sis og i den øvrige
del af teorien. Det er i de kommunale

 tilsynsmyndigheders p
raksis antaget, at en

kommune i tilknytning t
il f.eks. en teatersal, et

 medborgerhus
eller en sportshal som 

et accessorium lovligt k
an etablere en

restaurant, et cafeteria
 eller lignende under he

nvisning til, at



S. en sådan virksomhed m
å opfattes som så tæt k

nyttet til den kom-
munale virksomhed, so

m i øvrigt foregår i de o
mhandlede lokaler,

at det ville være urimel
igt at afskære kommun

erne fra at etable-

re de omhandlede facil
iteter.

Efter Indenrigsminister
iets opfattelse må etab

lering af et cafe-
teria ell.lign. i tilknytnin

g til en sportshal eller e
t motions-

og fitnesscenter sålede
s antages at knytte sig 

så naturligt og
tæt til aktiviteterne i ha

llerne og centrene, at e
n kommune som

accessorisk virksomhe
d i forbindelse med en 

sportshal eller et
motions- og fitnesscen

ter lovligt kan etablere 
et sådant cafete-

ria e1l.lign., forudsat at
 kommunen bortforpag

ter driften heraf.

I den foreliggende sag 
varetages driften af de 

pågældende cafe-

terier og caféer af KUC
 og således ikke af kom

munen. Det må på
baggrund af oplysninge

rne i sagen om KUC's d
rift af cafeterier

og caféer i de i sagen o
mhandlede tre sportsha

ller antages, at
driften af disse har vær

et af underordnet karak
ter i forhold til

driften af sportshallerne
.

Det er på den baggrun
d Indenrigsministeriets

 opfattelse, at
KUC's drift af cafeterier

 og cafeer i de i sagen 
omhandlede tre

sportshaller ikke er til h
inder for, at København

s Kommune yder
og har ydet generelle ti

lskud til KUC.

For så vidt angår spørg
smålet om salg af spor

tstøj og -udstyr i

forbindelse med sports
haller eller motions- og

 fitnesscentre be-
mærkes, at en sådan a

ktivitet efter Indenrigsm
inisteriets opfat-

telse må antages at kn
ytte sig så tæt til de idr

ætsaktiviteter,
som foregår i sportshal

lerne eller i motions- og
 fitnesscentre-

ne, at det kan antages 
at være en kommunal o

pgave i en vis be-
grænset udstrækning a

t varetage en sådan op
gave som accessorisk

virksomhed til driften a
f sportshaller eller moti

ons- og fit-
nesscentre. Det fremgår af kommun

ens oplysninger om KU
C's salg af sportstøj

og -udstyr i_de i sagen
 omhandlede tre sports

haller, at disse



aktiviteter har været af 
en meget underordnet 

karakter i forhold
til hovedaktiviteterne i h

allerne.

Det er på den baggrun
d Indenrigsministeriets

 opfattelse, at

KUC's varetagelse af d
isse opgaver i tilknytnin

g til driften af
de tre sportshaller helle

r ikke er til hinder for, a
t Københavns

Kommune yder og har 
ydet generelle tilskud ti

l KUC.

Sammenfattende er de
t på baggrund af komm

unens oplysninger i

sagen Indenrigsministe
riets opfattelse,

a_t KUC's drift af motio
ns- og fitnesscentre og

 solariecentre

ikke er til hinder for, at 
Københavns Kommune

 yder eller
har ydet generel støtte

 til KUC, og

at KUC's drift af Cafete
rier og caféer og salg a

f sportstøj og

-udstyr i tilknytning til s
portshallerne og motion

s- og
fitnesscentrene heller i

kke er til hinder for, at K
øben-

havns Kommune yder 
eller har ydet generel s

tøtte til KUC.

Indenrigsministeriet for
etager sig herefter ikke

 videre i sagen.

Kopi af denne udtalelse
 er sendt til Folketinget

s Kommunalud-
valg, Folketingets Skat

teudvalg, medlemmer a
f Folketinget -

_ og g, Konkurrenceråd
et, Københavns

Borgerrepræsentation,
 Landsforeningen Loya

l Handel og-

q, Vallensbæk. sma <m:Hwm rwpmma N mm mmsmmz


