
Udviklingen i den offentlige sektor bærer præg af, at bl.a. kommunerne i stigende 
grad udøver aktiviteter i grænselandet mellem de traditionelle lovlige kommunale 
opgaver og opgaver, der har karakter af erhvervsvirksomhed. Men hvad er 
egentlig den retlige ramme for kommunernes erhvervsaktiviteter?

KOMMUNALFULDMAGTEN
Kommuner må ikke drive erhvervs-
virksomhed, medmindre der er 
lovhjemmel til det. Det er udgangs-
punktet efter de ulovbestemte 
kommunalfuldmagtsregler, hvor det i 
praksis omtales som et forbud mod at 
udøve “handel, håndværk, industri og 
finansiel virksomhed”. Forbuddet mod 
at drive kommunal erhvervsvirksomhed 
har traditionelt for det første været 
begrundet i, at kommunerne har til 
opgave at udføre opgaver, der kommer 
almenvellet til gode, samt for det andet 
begrundet i et ønske om at undgå 
konkurrenceforvridning i forhold til den 
private sektor.

INGEN HOVEDREGEL UDEN 
UNDTAGELSER
Det har imidlertid vist sig, at der kan 
være nogle hensyn, der taler for at 
fravige det traditionelle udgangspunkt. 
Tanken er, at det på nogle områder kan 
være i kommunens interesse at udøve 
visse former for erhvervsvirksomhed. 
Det følger derfor af praksis om 
kommunalfuldmagten, at der er en 
række undtagelser fra forbuddet mod
at drive kommunal erhvervsvirksomhed.

Produktion til eget brug 
Kommuner kan på lovlig vis producere 
varer og tjenesteydelser til kommunalt 
forbrug. Det betyder bl.a., at kommunen 
kan udføre vej- og parkopgaver eller 
kan drive et vaskeri, der vasker linned 
mv. til kommunens egne institutioner. 
Adgangen hertil er begrundet i 
hensynet til at udnytte de kommunale 
ressourcer på bedst mulig vis.

Overkapacitet 
Opstår der et tilfældigt overskud af 
kapacitet i form af f.eks. ledige lokaler, 

kan kommunen udleje disse til 
markeds pris. Det er en betingelse, at 
den overskydende kapacitet ikke kan 
afskaffes, og at private ikke i forvejen 
varetager opgaven. 

Biproduktion 
Kommunen kan forarbejde og sælge 
biprodukter, hvilket vil sige varer eller 
tjenesteydelser, der er opstået som en 
naturlig følge af lovlige kommunale 
opgaver, f.eks. know-how. Der må kun 
ske en begrænset forarbejdning, og 
biproduktet skal sælges til markedspris.

Accessorisk virksomhed 
Kommuner kan i visse tilfælde varetage 
opgaver, der i princippet ikke er 
kommunale, men som har en nær og 
naturlig tilknytning til en lovlig 
kommunal opgave, f.eks. bygge en 
kiosk i en svømmehal. 

Opgaven skal være underordnet i 
forhold til den kommunale opgave og 
må som udgangspunkt ikke i forvejen 
varetages af private. Herudover skal 
driften bortforpagtes på markedsvilkår. 

Forsyningsvirksomhed 
Endelig er det fast antaget, at en 
kommune kan udføre forsynings-
virksomhed. Sektorerne er dog i vidt 
omfang lovregulerede i dag. 

VÆRD AT HOLDE FOR ØJE
Den såkaldte mellemledsteori indebærer, 
at kommuner alene kan eje selskaber, 
der udfører lovlige kommunale opgaver. 
Det betyder, at kommunen ikke blot 
kan gøre opgaven “lovlig” ved at 
indskyde et selskab som et mellemled 
mellem sig selv og opgaven, hvis der 
ikke er hjemmel til, at kommunen selv 
udfører opgaven. I mangel af 

lovregulering gælder ovenstående 
hovedregel – og de fem undtagelser – 
derfor, uanset om en opgave udføres af 
en kommune eller af et selskab, som en 
kommune er (med)ejer af. 

Det kan til tider give anledning til tvivl, 
om en konkret opgave skal vurderes 
efter reglerne om kommunal erhvervs-
virksomhed eller efter reglerne om 
lovlig kommunal interesse. Stats-
forvaltningen har i en udtalelse fra 5. juli 
2014 om vederlagsfri udlejning af cykler 
eksempelvis ikke vurderet aktiviteten 
efter reglerne om erhvervsaktivitet, 
men fandt, at der var tale om en lovlig 
opgave, da kommunen havde en saglig 
interesse i at stille cyklerne til rådighed 
for turister mv. n
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Panum-sagen
I den såkaldte Panum-sag afviste tilsynsmyndighederne, at Københavns Kommune kunne levere kantinemad til 

studerende og ansatte på Panum Instituttet. Begrundelsen var bl.a., at mængden af kuverter og den omhandlede 

tidsperiode forudsatte mandetimer og indkøb af råvarer i et sådant omfang, at der var tale om kapacitet, der kunne 

afvikles. Derudover lagde Statsforvaltningen vægt på, at der er private, der udfører tilsvarende opgaver.
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