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Ankestyrelsens brev til Randers Kommune

Tilsynsudtalelse om Randers Kommunes aftale med et 

ejendomsmæglerfirma om at vise typehuse i annoncer for 

kommunens byggegrunde  

Ankestyrelsen skrev den 21. september 2018 til Randers Kommune om 

kommunens salg af byggegrunde. Ankestyrelsen var gennem en artikel i 

Randers Amtsavis af 20. september 2018 blevet opmærksom på 

oplysninger om, at Randers Kommune lod et privat firma markedsføre 

firmaets huse i forbindelse med udbud af kommunens byggegrunde. 

Randers Kommune sendte den 1. november 2018 en udtalelse til 

Ankestyrelsen om kommunens aftaler med ejendomsmæglerfirmaet [A] 
om markedsføringen af kommunens byggegrunde. 

Ankestyrelsen skrev den 12. december 2018 til Randers Kommune og 

bad kommunen om en uddybet redegørelse bl.a. på baggrund af 

annoncerne fra [A]'s hjemmeside om markedsføringen af det private 
byggefirma [B]'s huse.

Randers Kommune sendte den 11. januar 2019 en supplerende udtalelse 

i sagen. 

Vi vender nu efter en nærmere undersøgelse tilbage i sagen. Vi beklager 

den meget lange sagsbehandlingstid. 

Resumé 

Ankestyrelsen vurderer, at Randers Kommune har ydet ulovlig støtte til 

det private byggefirma [B].

10. august 2022
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Den ulovlige støtte er ydet ved, at aftalen med ejendomsmæglerfirmaet 

[A] konkret har haft den virkning, at [B]'s produkter blev markedsført af

kommunen.

Allerede fordi aftalen med ejendomsmæglerfirmaet [A] efter vores

opfattelse udgør ulovlig støtte til det private byggefirma [B], har vi ikke

fundet anledning til at udtale os om, hvorvidt det forhold, at kommunen 

har ladet byggefirmaet reservere de omhandlede kommunale 

byggegrunde, i sig selv ville være i strid med udbudsreglerne. 

Henset til at Randers Kommune efter vores vurdering har ydet ulovlig 

støtte til en privat virksomhed, oversender vi sagen til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen med henblik på styrelsens vurdering af, om sagen 

giver anledning til foranstaltninger i henhold til konkurrencelovens § 11 a 

om konkurrenceforvridende støtte. 

Vi beder byrådet i Randers Kommune om inden to måneder at oplyse, 

hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til. 

Sagens oplysninger 

Randers Kommune oplyste bl.a. følgende i kommunens udtalelse af 1. 

november 2018: 

”Randers Kommune havde i perioden 1. marts 2016 til 28. februar 

2018 indgået aftale med [C] og [A] om markedsføring af

kommunens byggegrunde. Aftalen er vedlagt. Som led i denne 

forstærkede salgsindsats mødtes forvaltningen og 

ejendomsmæglerne jævnligt og drøftede mulige markedsførings-

tiltag. 

Ultimo 2017 opstod en idé med at vise et fiktivt, konkret hus på en 

byggegrund for at illustrere, hvor meget det ville koste at købe en 

grund og bygge et hus. Idéen opstod i samarbejde med firmaet 

[B].

Der blev på den baggrund indgået mundtlig aftale om, at [A]
kunne markedsføre kommunale grunde ved at vise et eksempel på 

et hus på grunden. Forudsætningerne for aftalen var, at det skulle 

være tydeligt, at grunden var til salg uden det konkrete hus, at 

køber ikke var bundet til at bygge et hus fra 
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[B], samt at andre typehusfirmaer skulle have samme adgang til at

få vist et fiktivt hus på en kommunal grund. Konkret blev det 

sidste aftalt til, at de ved henvendelse til Randers kommune eller 

[A] skulle have samme mulighed.

Der blev ikke udarbejdet en skriftlig aftale om ovenstående 

betingelser, da der var klarhed og enighed om vilkårene, hvilket 

også er bekræftet på skrift af [A] efterfølgende, jf. vedhæftede

mail. Det vil være hensigtsmæssigt i de fleste situationer at indgå 

en skriftlig aftale, men på grund af at aftalen var så klar og 

kortfattet, fandt kommunen det ikke nødvendigt i denne sag.  

[…] 

[A] har efterfølgende vist huse på grunde i udstykningerne

Munkdrup, Romalt og Dronningborg. Pt. er det disse adresser, der

er vist huse på:

Munkdrup: 

[Adresse 1]
[Adresse 2]

Romalt: 

[Adresse 3]
[Adresse 4]

Dronningborg: 

[Adresse 5]

Annoncerne bliver vist på [A]'s hjemmeside samt på Boligsiden.dk.

Det er alene firmaet [B]'s huse, der bliver vist, da der ikke har

været henvendelser fra andre interesserede byggefirmaer. 

Efter markedsføringsaftalens ophør pr. 1. marts 2018 har Randers 

Kommune indgået aftale med [C] og [A] om fortsat visning af

udvalgte kommunale grunde på Boligsiden for fortsat at fremme 

salget af kommunens byggegrunde.” 

Følgende fremgår af den vedlagte mail af 12. oktober 2018 om den 

mundtlige aftale om markedsføring af kommunens byggegrunde ved at 

vise et hus på grunden: 
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”Vi aftalte ultimo 2017, at [A] måtte lægge fiktive huse på nogle

af kommunens byggegrunde for at fremme markedsføringen af 

byggegrundene. Aftalen hvilede på to forudsætninger: 

Det skal være tydeligt for køber, at grunden kan købes uden hus 

på, og uden aftale med et specifikt typehusfirma 

Der skal være lige adgang for typehusfirmaer til at få vist hus-

eksempler på byggegrunde. Konkret aftalte vi, at hvis andre 

firmaer henvendte sig, skulle de have samme adgang.” 

Det fremgår af mailkorrespondance mellem Randers Kommune og [B], at

[B] eksempelvis fik mulighed for at reservere byggegrunden [Adresse 5],
og at reservationen blev forlænget i alt 37 gange i perioden fra den 14.

februar 2018 til den 14. januar 2020.

Det fremgår af sagens oplysninger, at kommunens udbudte byggegrunde 

annonceres på kommunens hjemmeside, og at reserverede byggegrunde 

er angivet som reserverede i modsætning til ikke-reserverede 

byggegrunde, der enten er angivet som ledige eller solgte. 

Det fremgår af [A]'s annonce vedrørende [Adresse 5], Dronningborg, at

der annonceres om følgende: 

”• Projektsalg – [B]
• Lækkert H-hus

• Masser af valgmuligheder

• Du kan vælge hvilken grund du vil […]”

Følgende fremgår af annoncen om ejendommens pris og udgifterne til 

finansiering mv., dvs. prisen for et hus opført af [B]:

Kontantpris 2.995.000 

Ejerudgift pr. md. 3.472 

Finansieret: 

Udbetaling 150.000 

Brutto/netto ekskl. Ejerudgift 13.221/11.097 

Bolig m2 197 Grund m2 872 

Stue/vær 2/5 2/5 Opført 2018 
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Følgende fremgår af annoncens beskrivelse af ejendommen: 

”Nu har du muligheden for at få opført en helt unik villa. [B]
tilbyder et nøglefærdigt hus til en særdeles attraktiv pris! Huset 

skal naturligvis først betales ved indflytning. 

Ejendommen: 

Frihed følger helt automatisk med i valget af et nyt hus. Der er kun 

et minimum af vedligeholdelse og du skal ikke tænke på 

istandsættelse de næste mange år. Bemærk at alle fotos er 

modelfotos. 

-Mulighed for individuel indretning og materialevalg i samarbejde

med [B] 
-197 m2 H-hus

-Saddeltag med opmurede gavle

-Skrå loft i køkken-alrum

-54 m2 integreret carport inkl. 8 m2 redskabsrum

-Træ/alu vinduer, Aura Plus, 3 lag glas

-Udvalg af blødstrøgne mursten

-Gipslofter i hele huset og akustikfelter i køkken-alrum og stue

-Trægulv i stue, soveværelse, walk-in og værelser

-Filt på alle vægge

-Centralstøvsuger

-Væghængte toiletter

-Ventilationsanlæg

-Inkl. grund, tilslutningsafgifter samt øvrige omkostninger

Kontakt os om mulighederne for at bygge nyt - uanset om det skal 

være i udstykningen i Dronningborg eller et andet sted i Randers 

og omegn.” 

Ankestyrelsen skrev den 12. december 2018 til Randers Kommune og 

bad kommunen om en uddybet redegørelse bl.a. på baggrund af den 

ovenfor citerede annonce fra [A]'s hjemmeside.

Randers Kommune oplyste bl.a. følgende i den supplerende udtalelse af 

11. januar 2019:

”Randers kommune har indgået en aftale med eksterne mæglere

om markedsføring i form af boligannoncer på Boligsiden.dk. 

Annoncerne viser Randers Kommunes byggegrunde med henblik på 

at øge salget af byggegrunde og tiltrække flere borgere til Randers 
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kommune. Denne markedsføringsmulighed er kun mulig via 

ekstern mægler. Det er Randers Kommunes opfattelse, at dette er 

en aktivitet, der ikke er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, 

da kommunen ved en privat virksomhed køber sig til en ydelse 

(markedsføring på boligsiden.dk), der ellers ikke vil være mulig at 

få, og hvis værdi vurderes at stå fuldt ud mål med den omkostning, 

kommunen har. 

Som led i denne markedsføring har det været ønsket at vise, hvor 

meget et nybygget hus koster. Dette er målrettet købere, som er i 

tvivl, om de har råd til et nybygget hus. Formålet med initiativet er 

at øge salget af byggegrunde. 

Pt. er [B] det eneste typehusfirma, der har henvendt sig for at

samarbejde med kommunen om markedsføringen i form af at vise 

et tegnet hus. Andre firmaer har adgang til samme tilbud om 

samarbejde, såfremt de henvender sig. [B] har reserveret de

grunde, som de anvender i forbindelse med denne markedsføring. 

Reservationsreglerne gælder for alle, som måtte ønske reservation 

af byggegrund.” 

Om reservationsreglerne oplyste kommunen følgende i udtalelsen: 

”Der kan ved det løbende udbud ske reservation af en grund, 

således at en køber får tid til at undersøge grunden, kontakte 

pengeinstitut m.v. 

Retsvirkninger af en reservation: 

Reservation af en parcelhusgrund kan højest opnås for 14 dage, og 

den udløber automatisk, hvis den ikke forlænges. Reservationen 

bekræftes skriftligt. 

Reservationen kan forlænges - i højest 14 dage af gangen - ved 

udløb, hvis ikke der er andre reservanter i kø. 

En reservation medfører, at grunden reserveres i perioden til den af 

kommunen fastsatte mindstepris, og at den reserverede grund som 

udgangspunkt ikke sælges til anden side i reservationsperioden. 

Dette udgangspunkt fraviges, hvis der fremkommer købsønske fra 

3. part i reservationsperioden. Hvis 3. part ønsker at købe grunden

til den fastsatte mindstepris, får reservanten 2 hverdage til at

meddele, om reservanten ønsker at købe grunden. Hvis 3. part

tilkendegiver, at ville byde mere end mindsteprisen for den
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omhandlede grund, og reservanten fastholder sit købsønske, 

tilbyder kommunen reservanten og 3. part plus evt. flere 

interessenter mulighed for at afgive supplerende bud i én samlet 

budrunde. Buddene skal mindst svare til den fastsatte mindstepris. 

Der gives de bydende en frist på 2 hverdage til at fremkomme med 

de supplerende bud. Grunden sælges herefter til højestbydende. 

Såfremt det viser sig, at der trods tilkendegivelser om flere bud 

over mindsteprisen, kun opnås bud fra den der havde reserveret 

grunden, sælges grunden til den bydende til den tidligere fastsatte 

mindstepris uanset dennes eventuelle højere bud. 

Hvis der i reservationsperioden kommer bud fra anden side på den 

reserverede grund, meddeles dette reservanten pr. e-mail til den 

mailadresse, som reservanten har oplyst afdelingen for fast 

ejendom. Kommunen påtager sig ikke ansvaret for, om e-mail med 

meddelelse om, at der er kommet andet bud, bliver leveret i 

modtagers indbakke. Har reservanten ikke kontaktet kommunen 

indenfor de to hverdage, forbeholder kommunen sig retten til at 

sælge til anden side.” 

Om spørgsmålet om ulovlig støtte til en privat virksomhed oplyste 

Randers Kommune følgende i udtalelsen: 

”Randers Kommune anerkender, at der kan ligge en afledt værdi i 

markedsføringen for [B], men det er kommunens vurdering, at

denne værdi ikke overskrider den værdi, Randers Kommune 

opnår i øget markedsføring. I kommunens optik er det 

sammenligneligt med ovenstående markedsføringsaftale med [A]
og [C], hvor de også har haft eget logo på annoncering af

kommunens byggegrunde, ligesom Randers Kommunes 

byggegrunde også annonceres på Boligsiden.dk via [A] og [C].

Kommunen vurderer således ikke, at det er i strid med 

kommunalfuldmagtens regler om individuel støtte til en privat 

virksomhed, da tilbuddet gælder for alle interesserede 

byggefirmaer, ligesom det klart fremgår af hjemmesiden, at der 

alene er tale om en illustration, og at erhvervelse af grunden er 

uden sammenhæng med køb af det illustrerede hus.  

Kommunen vurderer endvidere, at den markedsføringsværdi, som 

kommunen opnår ved at have en illustration af muligheden for 
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byggeri på grunden er mindst tilsvarende den afledte 

markedsføringsværdi for byggefirmaet, hvorfor det også af denne 

grund ikke vurderes at være ulovlig støtte af en privat virksomhed i 

strid med kommunalfuldmagtsreglerne.” 

Om spørgsmålet om annonceringen af de enkelte kommunale 

ejendomme opfylder kravene til annoncering efter 

udbudsbekendtgørelsens § 3 oplyste kommunen bl.a. følgende i 

udtalelsen: 

”Randers kommune udbyder alle kommunale byggegrunde i 

offentligt 4 ugers, 1. gangs-udbud ved opstart af salg på en 

udstykning. Det offentlige 1. gangs-udbud annonceres i trykt 

dagspresse og på kommunens hjemmeside. 

Efter 1. gangs-udbuddets udløb ligger grundene udbudt i 

almindeligt salg på kommunens hjemmeside. Salgsmaterialet er 

offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 

Herudover foretages der årligt udbud af byggegrunde som 

annonceres i trykt dagspresse samt på kommunens hjemmeside i 

henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.” 

Herudover oplyste Randers Kommune ved e-mail af 28. juni 2019, at 

kommunen var blevet kontaktet af et andet byggefirma end [B], som

ønskede at reservere byggegrunde og samtidig anvende reservationerne 

i forbindelse med visualisering af eksempler på byggeri. 

Endelig har Randers Kommune oplyst telefonisk til Ankestyrelsen den 

27. september 2019, at [B] ikke har betalt for at få vist sine huse på

kommunens byggegrunde.

Regler og praksis 

Salg af fast ejendom 

Salg af kommunens faste ejendomme skal ske ved offentligt udbud, 

medmindre andet er fastsat i lovgivningen. Det står i § 68 i 

kommunestyrelsesloven. 

Der er fastsat nærmere regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud 

i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg 
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af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme 

(udbudsbekendtgørelsen). 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 10, stk. 2, at bekendtgørelsen alene 

finder anvendelse for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens 

ikrafttræden, den 15. marts 2021. 

Bekendtgørelsen ophæver den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 

799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens 

henholdsvis regionens faste ejendomme, som trådte i kraft den 1. august 

2011. 

Det betyder, at den tidligere gældende udbudsbekendtgørelse finder 

anvendelse for udbud, der er annonceret i perioden 1. august 2011 frem 

til 15. marts 2021. 

Følgende fremgår af § 3 i den tidligere gældende udbudsbekendtgørelse: 

  ”§ 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere 

alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter 

kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. 

Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det 

offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige 

tilbudsgiveres kendskab. 

  […] 

   Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens 

beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes 

henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen 

endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et 

fast beløb, jf. § 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, 

skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis 

regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte 

pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere 

købstilbud end den fastsatte pris.” 

§ 3 er uændret i forhold til den gældende udbudsbekendtgørelse, men

følger nu af § 4.

Vejledningen til den tidligere gældende bekendtgørelse (bekendtgørelse 

nr. 799 af 24. juni 2011) er vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om 

offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Følgende 

fremgår af afsnit 6.1. om kravene til annoncering og til 

udbudsmaterialet: 
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”6.1. Annoncering m.v. 

Udbudsbekendtgørelsens § 3 

6.1.1. Annoncering af udbuddet, udbudsbekendtgørelsens § 3, 

stk. 1 

  Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, at offentligt 

udbud af en kommunal ejendom skal ske ved annoncering i den 

lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. 

Det anførte gælder også, når salget er overladt til en 

ejendomsmægler. 

  […] 

   Reglerne om offentligt udbud indebærer selvsagt, at der ikke 

forud for gennemførelsen af et offentligt udbud kan træffes 

beslutning om, hvilken tilbudsgiver der skal erhverve den 

pågældende ejendom. Det forudsættes desuden, at det offentlige 

udbud ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt 

interesseret købers ønsker og dermed er egnet til at afskære andre 

interesserede tilbudsgivere fra at afgive tilbud. 

[…] 

6.1.4. Annoncens indhold, udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 3 

  Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 3, at der ved 

annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse 

samt oplysninger om, hvortil der kan rettes henvendelse om 

udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved 

annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge 

ejendommen til den udbudte pris. 

  Der er ikke fastsat regler om den nærmere udformning af 

udbudsmaterialet. Det skal imidlertid fremgå klart af 

udbudsmaterialet, at der er tale om salg af en kommunal ejendom. 

[…]” 

Kommuners adgang til at reklamere 

Det følger af reklamelovens § 1, at loven gælder for kommuners 

anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, 

medmindre andet er bestemt i anden lovgivning.  
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Efter lovens § 2 kan kommunen anvende fast ejendom og løsøre til brug 

for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse 

med markedsføringsloven og anden lovgivning. Ifølge lovens § 3 skal 

kommunen opkræve markedspris for ydelserne.  

Følgende fremgår af forarbejderne til reklameloven om gældende ret, jf. 

afsnit 2.2. i de almindelige bemærkninger (Folketingstidende 2005-06, L 

136 som fremsat): 

”Spørgsmålet om, hvorvidt kommuner lovligt kan anvende deres 

faste ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, er ikke i 

almindelighed reguleret i den skrevne lovgivning. Lov om offentlige 

veje (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999) indeholder 

dog hjemmel til, at kommunalbestyrelsen som vejmyndighed kan 

opkræve betaling for udstedelse af tilladelse til opsætning af 

reklamer på det til en kommunal vej hørende areal, herunder f.eks. 

kommunale buslæskure og informationstavler, jf. lovens § 102. 

Spørgsmålet skal derudover vurderes ud fra kommunalfuldmagts-

reglerne. 

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at salg af reklame-

ydelser i visse tilfælde kan betragtes som accessorisk til 

varetagelsen af en i øvrigt lovlig kommunal opgave. Det er således 

antaget, at en kommune lovligt kan sælge reklameplads i form af 

bandereklamer på idrætsanlæg. Baggrunden herfor er, at det 

blandt andet som følge af den lange tradition for bandereklamer på 

idrætsanlæg antages, at bandereklamer på idrætsanlæg har en 

nær og naturlig sammenhæng med den lovlige kommunale opgave 

at opføre og drive et idrætsanlæg.” 

Af de specielle bemærkninger til lovens § 1 (Folketingstidende 

2005-06, L 136 som fremsat) fremgår bl.a. følgende:  

”Efter lovforslagets § 1 gælder loven for kommuner og regioner. 

[…]  

Lovforslaget gælder ikke institutioner og selskaber mv., der er  

organiseret på privatretligt grundlag. 

Fast ejendom og løsøre omfatter alle fysiske aktiver såsom 

bygninger, grunde, køretøjer, inventar, informationsbreve mv.  

Elektroniske medier, f.eks. kommuners og regioners hjemmesider, 

er derimod ikke omfattet.  



12 

[…] 

Lovforslaget gælder for kommuners og regioners anvendelse af 

fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, 

medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. Loven viger 

således for anden lovgivning, herunder kommunalfuldmagts-

reglerne. Det indebærer bl.a., at den allerede eksisterende adgang, 

kommunerne i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne har til at 

sælge reklameplads i form af bandereklamer på idrætsanlæg, ikke 

berøres af lovforslaget. Der henvises til afsnit 2.2. i de almindelige 

bemærkninger.” 

Når det skal vurderes, om en kommune kan varetage en given opgave, 

og forholdet ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal spørgsmålet 

vurderes ud fra de almindelige kommunalretlige grundsætninger om 

kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte bl.a. følgende om en 

kommunes adgang til at anvende reklamefinansierede biler eller busser i 

forbindelse med varetagelse af drift af plejehjem i en skrivelse af 1. juli 

2005 (j.nr. 2005-21120/671-1): 

”Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i 

den juridiske litteratur, at kommuner efter 

kommunalfuldmagtsreglerne ikke uden lovhjemmel kan drive 

handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed.  

Det indebærer, at en kommune som hovedregel ikke må sælge 

reklameydelser, fordi kommunen derved driver 

erhvervsvirksomhed. En kommune kan dog i almindelighed 

modtage gaver til brug for varetagelse af kommunale opgaver, 

ligesom en kommune i den forbindelse vil kunne informere om, 

hvem kommunen har modtaget gaven fra. Det er dog af afgørende 

betydning, at informationen ikke har karakter af generel 

markedsføring af sponsorens navn eller produkter.  

Det er imidlertid antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders 

praksis og i den juridiske litteratur, at kommuner i et meget 

begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. 

opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig 

naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er dog 

blandt andet en betingelse for udøvelse af accessorisk virksomhed, 

at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i 
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forhold til den kommunale hovedvirksomhed. Det indgår endvidere 

i vurderingen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af 

private erhvervsdrivende. Endelig er det som udgangspunkt en 

betingelse, at den accessoriske virksomhed søges bortforpagtet på 

markedsmæssige vilkår.  

[…] 

Det er antaget, at salg af reklameydelser i visse tilfælde kan 

betragtes som accessorisk til varetagelsen af en i øvrigt lovlig 

kommunal opgave. Det er således antaget, at en kommune lovligt 

kan sælge reklameplads på stadioner. […] 

Det er endvidere antaget, at en kommune lovligt kan sælge 

reklameplads på kommunale bybusser. Baggrunden herfor er, at 

det blandt andet som følge af den lange tradition for reklamer på 

kommunale bybusser antages, at reklamer på bybusser har en nær 

og naturlig sammenhæng med den lovlige kommunale opgave at 

have busdrift.” 

Kommunal støtte til privat erhvervsvirksomhed 

Det er efter almindelige kommunalretlige regler ikke lovligt for en 

kommune at yde støtte til en erhvervsvirksomhed, medmindre der 

foreligger lovhjemmel hertil. 

Følgende fremgår af Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver – 

Kommunalfuldmagten mv., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. 

udgave fra 2015, side 238 ff.: 

”Individuel økonomisk støtte fra kommunen til 

erhvervsvirksomheder består ikke altid i egentlige tilskud, lån eller 

garantier. Støtten kan antage andre former. Individuel støtte er 

imidlertid ulovlig uanset formen.” 

Om kommunernes køb af ydelser fremgår følgende af Frederik 

Gammelgaard, Kommunal erhvervsvirksomhed, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2004, side 133 f.:  

”Det forhold, at kommunerne ikke må yde individuel støtte til 

erhvervsvirksomheder, indebærer ikke et forbud mod, at 

kommuner køber varer og tjenesteydelser af 

erhvervsvirksomheder. Kommuner kan lovligt indgå gensidigt 
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bebyrdende aftaler med private virksomheder om udførelse af 

lovlige kommunale opgaver. Kommunerne har således principielt 

valgfrihed mellem selv at udføre en opgave eller at lade private 

virksomheder udføre opgaven mod betaling. 

[…] 

Der stilles endeligt krav angående prisfastsættelse. Kommuners 

aftaler om køb af varer og tjenesteydelser af private virksomheder 

skal indgås på markedsvilkår, idet en kommune ikke uden 

lovhjemmel må yde økonomisk støtte til virksomheder, der drives 

med fortjeneste for øje. Der skal med andre ord være ækvivalens 

mellem ydelserne.” 

Det antages i den kommunale tilsynsmyndigheds praksis og i den 

juridiske litteratur, at en kommune kan markedsføre sig selv inden for 

rammerne af de ulovbestemte kommunalfuldmagtsregler. Dette kan ske 

over for egne borgere og over for omverdenen. Formålet med denne 

reklame kan være at tiltrække tilflyttere, nye virksomheder og turister. 

Dette kan ske i samarbejde med andre, f.eks. lokale erhvervs-, turist- og 

naturorganisationer. 

Den kommunale information må ikke virke konkurrenceforvridende i 

forhold til det private erhvervsliv. For eksempel må information ikke ske 

med henblik på at begunstige enkelte virksomheder eller at fremhæve 

dem i forhold til andre. Dette gælder såvel andre lokale virksomheder 

som virksomheder uden for kommunen. En kommune må således ikke 

foretage et reklamefremstød med henblik på at sikre en enkelt 

virksomhed særligt gunstige vilkår i konkurrencen med andre 

virksomheder. 

Vi henviser til Kommunal erhvervsvirksomhed, Frederik Gammelgaard, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2004, side 148. 

Konkurrenceloven  

Følgende fremgår af konkurrencelovens § 11 a, stk. 1-4: 

  ”§ 11 a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udstede påbud 

om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel 

for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør 

eller skal tilbagebetales.  

   Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan udstedes når støtten 
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1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride

konkurrencen og

2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering.

Stk. 3. Afgørelse af, om ydet støtte er lovlig i henhold til

offentligregulering træffes af vedkommende minister, henholdsvis 

af den pågældende kommunale tilsynsmyndighed, medmindre 

andet følger af anden lovgivning. […]  

   Stk. 4. Påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte kan rettes 

til private erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt 

eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabsform. 

[…]”. 

Sådan vurderer vi sagen 

Randers Kommune har oplyst, at aftalen med ejendomsmæglerfirmaet 

[A], om at firmaet kunne vise et eksempel på et nybygget hus på

kommunens byggegrunde, blev indgået for at øge salget af kommunens 

grunde.  

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at et sådant formål som udgangspunkt 

er lovligt.  

Der er ikke nærmere oplysninger i sagen om baggrunden for, at det 

private byggefirma [B] valgte at indgå i et samarbejde om at vise

eksempler på huse i annoncer for kommunens byggegrunde. Det 

fremgår heller ikke af sagens oplysninger, om der er indgået en egentlig 

aftale mellem Randers Kommune og [B].

Randers Kommune har dog oplyst, at idéen opstod i samarbejde med

[B].

Randers Kommune har videre oplyst, at der kan ligge en afledt værdi i 

markedsføringen for [B], men at denne værdi ikke overskrider den

værdi, Randers Kommune opnår i øget markedsføring. 

Vi lægger på denne baggrund til grund, at Randers Kommune anser 

forholdet for en aftale om udveksling af ydelser. 

Reklamering for [B]

Det er på det foreliggende grundlag vores vurdering, at Randers 

Kommune i strid med lovgivningen reklamerede for [B] i annoncerne for

kommunens byggegrunde.  
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Vi har ved denne vurdering lagt vægt på udformningen af annoncerne, 

herunder at annoncerne fremhæver muligheden for at vælge et hus fra 

[B], og at annoncerne indeholder detaljerede oplysninger om [B]'s
produkter og anprisning af husene fra [B]. Det ses ikke at fremgå af

annoncerne, at der er tale om byggegrunde, som Randers Kommune 

sælger. 

Det er vores opfattelse, at aftalen med [A] konkret har haft den

virkning, at [B]'s produkter blev markedsført af kommunen.

Vi vurderer, at der ikke er hjemmel i reklameloven eller 

kommunalfuldmagtsreglerne til, at Randers Kommune gennem annoncer 

for sine byggegrunde reklamerer for [B].

Kommunen vil ikke selv kunne indrykke annoncer med et sådant indhold 

og kan derfor heller ikke lovligt aftale med en ejendomsmægler, at 

annoncerne for kommunens byggegrunde kan indeholde reklame for [B].

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at der er tale om reklame via 

boligannoncer på hjemmesiderne Boligsiden.dk og [A].dk. Reklamering

via elektroniske medier er ikke omfattet af reklameloven. Reklameloven 

finder derfor ikke anvendelse. 

Det er desuden vores opfattelse, at der ikke i 

kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til, at en kommune kan 

reklamere for en privat virksomhed, hverken gratis eller mod hel eller 

delvis betaling i forbindelse med salg af fast ejendom. Vi bemærker i den 

forbindelse, at reklame for et privat typehusfirma efter vores opfattelse 

ikke kan betragtes som en accessorisk opgave i forbindelse med 

kommunens salg af byggegrunde. 

Vi har noteret os kommunens oplysning om, at andre firmaer har haft 

samme adgang til at få vist huse i annoncerne for kommunens 

byggegrunde, såfremt de henvendte sig til kommunen. 

Vi bemærker i den forbindelse, at hvis andre typehusfirmaer på 

tilsvarende vis får vist deres huse i annoncer for kommunens 

byggegrunde, vil det efter vores opfattelse også udgøre ulovlig 

markedsføring for de pågældende firmaer. Det har derfor ikke betydning 
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for vores vurdering, at andre typehusfirmaer ifølge kommunen har haft 

samme mulighed for at få vist huse. 

Allerede fordi aftalen med ejendomsmæglerfirmaet [A] efter vores

opfattelse udgør ulovlig støtte til det private byggefirma [B], har vi ikke

fundet anledning til at udtale os om, hvorvidt det forhold, at kommunen 

har ladet byggefirmaet reservere de omhandlede kommunale 

byggegrunde, i sig selv ville være i strid med udbudsreglerne. 

Henset til, at Randers Kommune efter vores vurdering har ydet ulovlig 

støtte til en privat virksomhed, oversender vi sagen til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen med henblik på en vurdering af, om sagen giver 

styrelsen anledning til foranstaltninger i henhold til konkurrencelovens § 

11 a konkurrenceforvridende støtte. 

Spørgsmålet om, hvorvidt kommunens ulovlige støtte til [B] har været

konkurrenceforvridende, henhører under Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens kompetence. 

Vi beder om byrådets bemærkninger til vores udtalelse 

Ankestyrelsen beder byrådet i Randers Kommune om inden to måneder 

at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.  

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form. 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.  

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 

Venlig hilsen 

Sarah Toron Sørensen 
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Vi har anvendt: 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019  

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af 

kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (nugældende 

udbudsbekendtgørelse) 

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af 

kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (tidligere gældende 

udbudsbekendtgørelse) 

Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om 

offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme 

(nugældende udbudsvejledning) 

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om 

offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (tidligere 

gældende udbudsvejledning) 

Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af 

fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 

Lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. marts 2021 om bekendtgørelse af 

konkurrenceloven 


