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Tilsynsudtalelse om Københavns Kommunes mulighed for at 

udleje lokaler under markedspris og afgørelse efter 

lånebekendtgørelsen  

Horten har på vegne af Københavns Kommune skrevet til Ankestyrelsen 

den 13. og 14. maj 2020. 

Horten har bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om Københavns 

Kommunes mulighed for at stille lokaler til rådighed for Komitéen for 

MAD Symposium (herefter benævnt MAD) med hjemmel i 

kommunalfuldmagten til en betaling under markedspris.  

Horten har også bedt om Ankestyrelsens samtykke efter 

lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1, til, at aftalen mellem kommunen og 

MAD kan indgås for en periode på seks år. 

Resumé 

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Københavns Kommunes støtte til 

foreningen MAD, der arbejder for udbredelse af viden om kvalitet af mad 

og bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer, falder inden for 

rammerne af de formål, som en kommune lovligt kan støtte efter 

kommunalfuldmagtsreglerne.  

Det Ankestyrelsens opfattelse, at Københavns Kommunes støtte til MAD 

ikke vil være i strid med lokalitetsprincippet, uanset at MAD’s aktiviteter 

til dels har et nationalt og internationalt sigte.   

Ankestyrelsen vurderer på denne baggrund, at Københavns Kommune 

kan yde anlægsstøtte til foreningen MAD ved at stille lokaler til rådighed 

til en betaling under markedspris.  

9. september 2020
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Ankestyrelsen meddeler i medfør af lånebekendtgørelsens § 13, stk.1, 

samtykke til, at kommunen kan stille lokalerne til rådighed til en betaling 

under markedspris i en periode på seks år. 

 

Sagens oplysninger  

 

Horten har oplyst, at Københavns Kommune ønsker, at der i nogle 

nærmere bestemte lokaler etableres et kommunalt madhus, der kan 

bidrage til at indfri de politiske ambitioner på mad- og klimaområdet og 

omsætte politiske mål til aktiviteter for københavnerne og den 

københavnske madscene samt inspirere til nye madvaner og madkultur. 

Horten har oplyst, at MAD efter kommunens vurdering vil kunne løfte 

denne opgave. 

 

Om kommunens ønsker har Horten desuden oplyst: 

 

”Kommunen ønsker at stille lokaler til rådighed for MAD til en 

husleje, der svarer til kommunens kostpris, hvilket vil indebære et 

indirekte tilskud til MAD. Da al foreningens aktivitet skal udøves fra 

lokalerne, kan tilskuddet ikke øremærkes, og det er derfor, jf. 

mellemledsgrundsætningen, en betingelse, at MAD alene udfører 

lovlige kommunale opgaver.” 

 

Horten har oplyst, at MAD er organiseret som en ikke-erhvervsdrivende 

forening, og at MAD efter sine vedtægter har følgende formål: 

 

"Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at sikre en 

spredning af viden omkring kvalitet af mad samt medvirke til at 

kvaliteten af mad forbedres nationalt såvel som globalt. Formålet 

opnås blandt andet ved at formidle og afholde møder og symposier 

i Danmark og udlandet om mad og madkvalitet samt at indgå i 

samarbejde med staten, organisationer, institutioner og 

virksomheder med henblik på at fremme bæredygtigt forbrug og 

produktion af fødevarer, herunder ved at: 

 

(i) udforske og videndele gastronomiens potentiale og virkemidler 

i forhold til at skabe konkret, bæredygtig samfundsforandring 

til gavn for miljøet, den sociale og kreative udvikling 

(ii)  formidle viden om mad, miljø og lederskab i 

restaurationsbranchen og til offentligheden både nationalt og 

globalt, herunder potentielt at etablere 

uddannelsesprogrammer 
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(iii) virke for at højne den professionelle og ledelsesmæssige 

faglighed hos madprofessionelle 

(iv) understøtte ambitionen om Danmark som et globalt centrum 

for gastronomi 

(v) etablere undervisningsprogrammer, videncentre og tilsvarende 

med fokus på gastronomi 

(vi) løse opgaver for myndigheder og organisationer med relation 

til gastronomi og modtage midler til at løse sådanne opgaver." 

 

Horten har oplyst, at det fremgår af de nuværende vedtægters pkt. 11.2, 

at en eventuel formue ved opløsning af MAD udbetales til foreningens 

medlemmer, men at det forudsættes, at bestemmelsen ændres sådan, at 

foreningens formue ved en opløsning skal tilfalde lovlige kommunale 

formål. 

 

Om MAD’s aktiviteter har Horten bl.a. oplyst følgende:  

 

”MAD har oplyst at varetage følgende aktiviteter for at opnå 

foreningens ovennævnte formål om spredning af viden om mad og 

kvaliteten af mad samt fremme af bæredygtigt forbrug og 

produktion af fødevarer: 

 

- At etablere netværk både lokalt, nationalt og globalt 

- At afholde, deltage i og holde oplæg på møder og konferencer 

både lokalt, nationalt og globalt 

- At indsamle og formidle viden, så denne gøres offentligt 

tilgængeligt, fx via digitale udgivelser (nyhedsbreve, artikler, 

video og podcasts) 

- At indgå aktivt i den offentlige debat samt stille op til interviews 

med danske og udenlandske medier 

- At undervise danske og udenlandske kokke og andre 

madprofessionelle (undervisningen sker på MAD’s akademi og 

mod – i hvert fald i en opstartsfase – en betaling, der som 

udgangspunkt ikke overstiger kostpris) 

- At afholde offentlige arrangementer (eventuelt så deltagerne 

betaler et beløb, der ikke overstiger kostpris, i deltagergebyr) 

- At samarbejde med relevante aktører, fx institutioner og skoler, 

om fremme af en bæredygtig produktion.” 

 

Om MAD’s tilknytning til København har Horten oplyst følgende: 

 

”MAD er etableret i København og inddrager i høj grad København i 

sin opgavevaretagelse, da København som landets 
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hovedstadskommune har en helt særlig betydning for den danske 

madscene, herunder også fordi Københavns Kommune er medlem 

af netværket C40. C40 er et netværk af storbyer, som har 

forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser fx gennem 

ændret madforbrug og madproduktion. 

 

Kommunen ønsker at stille lokalerne til rådighed for MAD ud fra et 

ønske om at styrke København som en sund, grøn og vital madby 

samt et ønske om at ændre borgernes adfærd og understøtte en 

bæredygtig madkultur. Dette kan opnås ved at etablere et 

”madhus”, der samler og spreder viden om koblingen mellem 

bæredygtighed og kvalitet i private og professionelle køkkener i 

København, og som giver inspiration til resten af verden. 

 

Gennem events, uddannelsestilbud, tilbud til børn og unge og 

digital vidensformidling i lokalerne vil kommunen understøtte en 

bæredygtig vækst på den københavnske madscene og inspirere og 

udvikle københavnernes madvaner og madkultur. MAD skal bidrage 

til at fastholde København som en førende madby ved at etablere 

et internationalt og anerkendt mødested for nogle af verdens 

førende aktører inden for mad og måltider. 

 

MAD medvirker således til fortsat branding af København som en 

"madby" med fokus på gastronomi og bæredygtighed, ligesom MAD 

med sine arrangementer, undervisning og events tiltrækker 

turisme til København. 

 

Udlejningen af lokalerne til MAD indebærer også, at kommunen 

understøtter etableringen af et madhus, der organiserer aktiviteter 

for borgerne i kommunen. 

 

Hertil kommer, at de formål, som MAD varetager, i meget høj grad 

er i tråd med den mad- og måltidsstrategi, Borgerrepræsentation 

vedtog 19. september 2019, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

 

"VISION: København står for bæredygtige måltider, der forener 

sundhed, velsmag og ansvar for klimaet. Københavns Kommune 

vil styrke maddannelse og sociale fællesskaber og sikre, at 

København er en grøn, sund og vital madby, der er tæt 

forbundet til sit opland til gavn for alle borgere – og til 

inspiration for resten af verden."” 
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Horten har oplyst, at der ikke er hjemmel i den skrevne lovgivning til, at 

kommunen kan stille lokalerne til rådighed for MAD mod betaling af 

kostpris, og at spørgsmålet derfor skal vurderes efter 

kommunalfuldmagtsreglerne. 

 

Det fremgår af anmodningen om en forhåndsudtalelse, at det er Hortens 

vurdering, at udlejningen af lokaler til MAD til under markedspris vil gå 

til at varetage lovlige kommunale interesser. Horten har henvist til, at 

der er tale om konkrete opgaver, der i høj grad relaterer sig til hensyn, 

som tilsynsmyndighederne generelt har anset for lovlige kommunale 

interesser, herunder f.eks. hensynet til sundhed og miljø samt borgernes 

fritidsinteresser. Herudover vil kommunens støtte til MAD bidrage til at 

fremme turisme og til branding af kommunen som en storby med fokus 

på innovation og bæredygtighed. 

 

Det fremgår videre af anmodningen om en forhåndsudtalelse, at da MAD 

ifølge vedtægternes formålsbestemmelse skal sikre spredning af viden 

om madkvalitet og medvirke til, at kvaliteten af mad forbedres "nationalt 

såvel som globalt", kan det give anledning til tvivl om, hvorvidt 

lokalitetsprincippet er iagttaget. Det er Hortens vurdering, at 

lokalitetsprincippet ikke vil blive tilsidesat, hvis kommunen yder ikke-

øremærket støtte til MAD.   

 

Horten har henvist til, at de opgaver, som MAD varetager, hverken er 

henlagt til region eller stat, og at kommunens udlejning af lokaler til MAD 

derfor er i overensstemmelse med opgavefordelingsprincippet.  

 

Horten har desuden henvist til, at det i praksis i visse tilfælde har været 

accepteret, at kommuner yder tilskud til løsning af opgaver af national 

eller international interesse, og at kommuner i et vist omfang kan støtte 

opgaver uden for kommunegrænserne, navnlig når det sker af hensyn til 

tungtvejende interesser vedrørende miljø og sundhed. De formål, MAD 

varetager, understøtter tungtvejende kommunale interesser. Horten har 

desuden henvist til, at Københavns Kommune som hovedstadskommune 

i et vist omfang også kan varetage opgaver af national karakter.  

 

Horten har oplyst, at da MAD udfører undervisningsydelser mod betaling, 

kan det rejse tvivl om forholdet til forbuddet mod støtte til 

erhvervsaktivitet. Horten har desuden oplyst, at MAD’s varetagelse af 

kursusforløb om bæredygtighed i madproduktion i princippet ville kunne 

udføres på markedet, men at der efter det oplyste p.t. ikke er aktører, 

der udbyder denne type forløb. 
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Det er Hortens opfattelse, at forbuddet mod kommunal erhvervsaktivitet 

ikke er til hinder for, at MAD afholder kurser mod deltagerbetaling, da 

MAD herved varetager tungtvejende kommunale interesser i sundhed, 

bæredygtighed og klima samt hensyn til turisme og branding af 

København, ligesom aktiviteterne taler ind i kommunens mad- og 

måltidsstrategi. Det vil være en betingelse, at MAD maksimalt opkræver 

kostprisen for sine ydelser. 

 

Horten har bl.a. henvist til, at det følger af nyere tilsynspraksis og af 

udkast til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed, at 

der kan være situationer, hvor en aktivitet, der i almindelighed ville blive 

anset for at være erhvervsaktivitet, i kommunalretlig henseende ikke 

anses for at være erhvervsaktivitet, hvis aktiviteten i øvrigt har hjemmel 

i tungtvejende lovlige kommunale interesser, herunder hensyn til 

sundhed og miljø. 

 

Horten har videre anført følgende: 

 

”Det er samlet vores vurdering, at MAD’s aktiviteter er båret af så 

tungtvejende lovlige kommunale interesser, at forbuddet mod 

kommunal erhvervsaktivitet ikke er til hinder for, at MAD afholder 

kursus mod deltagerbetaling. 

 

Horten har også bedt om Ankestyrelsens samtykke efter 

lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1, til, at aftalen mellem kommunen og 

MAD kan indgås for en periode på seks år. Horten har henvist til, at MAD 

kun vil kunne bekoste ændringer af lokalernes indretning, som ikke 

nødvendigvis vil have værdi for andre, hvis MAD har sikkerhed for 

rådighed over lokalerne i seks år.  

 

Ankestyrelsen har ikke modtaget foreningens vedtægter i deres helhed. 

Horten har telefonisk den 25. maj 2020 oplyst til Ankestyrelsen, at flere 

bestemmelser i vedtægterne er under revision, og Horten har derfor 

alene citeret de bestemmelser, der er relevante for den problemstilling, 

som Horten ønsker, at Ankestyrelsen vurderer. 

 

Horten er ved mails af 1. og 4. september 2020 kommet med 

supplerende oplysninger. Horten har oplyst, at Københavns Kommune i 

brugsaftalen med MAD vil betinge sig, at MAD ikke tilbyder nogen form 

for kompetencegivende uddannelse, og at der ingen kobling er til det 

formelle uddannelsessystem. 
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For så vidt angår foreningens formål om at højne den professionelle og 

ledelsesmæssige faglighed har Horten supplerende oplyst, at det vil 

fremgå af brugsaftalen, at det er et krav fra kommunens side, at MAD’s 

aktiviteter skal henvende sig til flere forskellige målgrupper og generelt 

støtte en bæredygtig omstilling, hvilket er kernen i Københavns 

Kommunes mad- og måltidsstrategi. Horten har oplyst følgende:  

 

”Formuleringen om at ’højne den professionelle og ledelsesmæssige 

faglighed’ er udtryk for hensigten om at udbrede viden og 

kendskab til behovet for nye arbejdsgange, ændret indkøbspraksis, 

personaleledelse i forhold til at understøtte 

omstillingen, menusammensætning og kommunikation mv., hvilket 

har direkte betydning for at kunne gennemføre en bæredygtig 

omstilling. Kommunens ønske om at understøtte den bæredygtige 

omstilling forudsætter en styrkelse af ’fagligheden’ – også blandt 

professionelle, så man i praksis (også) kan servere bæredygtige 

måltider på fx byens spisesteder – og dermed også fastholde og 

styrke Københavns position som international madby. Som 

supplement hertil indgår også MADs borgerrettede aktiviteter, hvor 

der vil være fokus på udviklingen af undervisningsmateriale til børn 

og unge samt afholdelse af borgerrettede arrangementer, der skal 

fremme bæredygtig kost blandt byens borgere. Det er Københavns 

Kommunes ambition, at de to typer af aktiviteter skal have en 

indbyrdes sammenhæng, således at den faglige viden, der er 

målrettet professionelle, omsættes og anvendes aktivt over for 

borgerne.” 

 

Regler og praksis 

 

Kommunal interesse  

 

Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommunerne mulighed for at 

varetage opgaver og foretage visse dispositioner, som ikke er hjemlet i 

den skrevne lovgivning.  

 

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til 

uden hjemmel i den skrevne lovgivning at gennemføre eller at yde støtte 

til foranstaltninger bl.a. at være afgrænset af, hvad der traditionelt er 

betegnet som et almennyttekriterium. Det indebærer bl.a., at der skal 

foreligge en saglig kommunal interesse i aktiviteten, og at kommunen 

som udgangspunkt kun kan varetage opgaver, som kommer alle 

kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens 

borgere til gode. 



 8 

 

Den kommunale interesse er ikke fast afgrænset. Følgende fremgår af 

Kommunalret i praksis, Dario Silic, Karnov Group, 1. udgave 2012, side 

123-124:  

 

”Som eksempler på opgaver, kommunerne lovligt kan varetage 

efter kommunalfuldmagtsreglerne, kan nævnes, at kommuner har 

en vid adgang til at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes 

fritids- og friluftsliv, herunder støtte til foreninger. Endvidere er 

kultur- og idrætsområderne nogle af kommunalfuldmagtens 

kerneområder. Kommunerne har tillige adgang til med hjemmel i 

kommunalfuldmagtsreglerne at fremme turisme, visse 

undervisningsaktiviteter samt generel erhvervsudvikling, ligesom 

kommunerne har mulighed for at varetage miljøhensyn.” 

 

Om undervisningsaktiviteter fremgår bl.a. følgende af Kommunernes 

opgaver – Kommunalfuldmagten m.v., Karsten Revsbech, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 370: 

 

”Kommuner har en række lovbestemte opgaver på dette område 

som f.eks. folkeskoleundervisning og ungdomsskoleundervisning. 

Undervisning, der er kompetencegivende (til erhverv), kan som 

udgangspunkt ikke støttes af kommunen, ud over hvad 

lovgivningen giver adgang til, dvs. at der ikke er mulighed for 

støtte alene på grundlag af den ulovbestemte kommunalfuldmagt. 

 

Dette er dog kun et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis der 

foreligger en særlig kommunal interesse.” 

 

Af Forvaltningsret, Niels Fenger (red), Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, 1. udgave 2018, side 805 fremgår yderligere følgende: 

 

”På undervisningsområdet antages, at kommuner som 

udgangspunkt ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten kan yde 

støtte til kompetencegivende undervisning. Hvis en kommune har 

en særlig interesse deri, kan kommunen dog yde støtte hertil, 

såfremt institutionens opgaver knytter sig til løsningen af 

kommunale opgaver, f.eks. af undervisningsmæssig eller kulturel 

karakter. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kommunen i særlig 

grad har behov for at ansætte personer med den omhandlede 

uddannelse eller et ønske om en hensigtsmæssig placering i 

kommunen, f.eks. i tyndtbefolkede områder. Kommuner antages 
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også i et vist omfang at kunne yde støtte til ikke-

kompetencegivende uddannelser, f.eks. højskoler.” 

 

Lokalitetsprincippet 

 

En af de i praksis udviklede afgrænsninger af kommunalfuldmagten 

følger af lokalitetsprincippet, som indebærer, at en kommune kun kan 

varetage eller støtte opgaver, som interessemæssigt er knyttet til 

kommunen.  

 

Lokalitetsprincippet er udtryk for, at kommunen inden for rammerne af 

kommunalfuldmagten som udgangspunkt kun kan påtage sig opgaver, 

som i geografisk henseende er afgrænset til den pågældende kommunes 

område. Det afgørende er ikke den fysiske placering af opgaven, men 

derimod at opgaven interessemæssigt er knyttet til kommunen.  

 

Lokalitetsprincippet medfører således, at en kommune ikke kan varetage 

eller støtte opgaver, der alene eller i det væsentlige er af interesse for 

borgere uden for kommunen. Lokalitetsprincippet indebærer ikke alene 

en geografisk afgrænsning, men også en afgrænsning i forhold til andre 

administrative niveauer (det regionale og statslige niveau). 

 

Vi henviser til Kommunernes opgaver – Kommunalfuldmagten m.v., 

Karsten Revsbech, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, 

side 77 og 80.  

 

Desuden fremgår følgende af Kommunernes opgaver – 

Kommunalfuldmagten m.v., Karsten Revsbech, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 79:  

 

”Generelt er det i Indenrigsministeriets praksis antaget, at 

lokalitetsprincippet er et af de principper, der har mindre vægt ved 

afgrænsningen af kommunalfuldmagten. Det vil sige, at princippet 

viger, hvis der foreligger væsentlige, relevante modhensyn. I en 

konkret sag har ministeriet således taget udgangspunkt i, at ”det 

såkaldte lokalitetsprincip … antages i et vist begrænset omfang at 

kunne fraviges, navnlig hvor der foreligger en generel kommunal 

interesse heri.”  

 

Det er i praksis accepteret, at kommunerne kan tage et samfundsansvar 

i forbindelse med sine beslutninger. Begrebet må afgrænses under 

hensyn til, hvad der i øvrigt antages at gælde efter almindelige 

kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse, 



 10 

ligesom afgrænsningen må ske under hensyn til internationalt 

anerkendte standarder og principper for samfundsansvar, som anses for 

generelt anerkendelsesværdige i samfundet. Vi henviser til 

Kommunernes Opgaver – Kommunalfuldmagten mv., Karsten Revsbech, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 113 ff. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte den 3. maj 2013 bl.a. følgende 

om en kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-hensyn i sin 

opgavevaretagelse, uden at det strider mod almennyttekriteriet og 

lokalitetsprincippet: 

 

”Efter de nævnte regler antages endvidere, at de opgaver, som en 

kommune kan påtage sig, som udgangspunkt, skal være geografisk 

afgrænset til den pågældende kommunes område (det såkaldte 

lokalitetsprincip). En kommune kan således som udgangspunkt kun 

gennemføre foranstaltninger, der er begrundet i almene interesser 

hos kommunens egne borgere. Dette udgangspunkt indebærer, at 

en kommune ikke uden lovhjemmel kan gennemføre 

foranstaltninger eller yde støtte til foranstaltninger, som 

udelukkende eller i det væsentlige er af interesse for borgere i 

andre kommuner. Det vil dog efter omstændighederne kunne være 

lovligt at løse en opgave uden for kommunens geografiske område, 

hvis det er begrundet i hensynet til varetagelsen af den 

pågældende opgave.”  

 

Det er i praksis almindeligt accepteret, at Københavns Kommune i sin 

egenskab af hovedstad efter kommunalfuldmagtsreglerne har videre 

rammer for visse aktiviteter i forhold til iagttagelse af 

lokalitetsprincippet. Vi henviser til bl.a. Statsforvaltningen Hovedstadens 

udtalelse af 8. december 2010 om Københavns Kommunes mulighed for 

inden for rammerne af kommunalfuldmagten at afholde et arrangement 

med modtagelse på rådhuset af soldater fra hele landet og deres 

pårørende og Ankestyrelsens udtalelse af 7. maj 2018 om udlån af 

lokaler på Københavns Rådhus, hvor det fremhæves, at lokaler på 

rådhuset kan have helt særlige repræsentative formål. 

 

Forbuddet mod erhvervsvirksomhed 

 

Det er almindeligt antaget, at en kommune uden lovhjemmel er afskåret 

fra at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed, 

medmindre der foreligger en relevant kommunal interesse. 
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Forbuddet mod at varetage erhvervsvirksomhed gælder, uanset om 

opgaven varetages med fortjeneste for øje. Vi henviser til Karsten 

Revsbech, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 

137 ff. 

 

Af Forvaltningsret, Niels Fenger (red), Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, 1. udgave 2018, side 763 ff fremgår bl.a. andet følgende om 

forbuddet mod erhvervsvirksomhed: 

 

”[…] Endvidere er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at 

producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men 

derimod med henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for et 

lokalsamfund. 

 

Forbuddet mod at varetage erhvervsvirksomhed gælder, uanset at 

det ikke er formålet med aktiviteten at opnå fortjeneste, og uanset 

om der er nogen fortjeneste forbundet med aktiviteten. 

Definitionen på erhvervsvirksomhed efter 

kommunalfuldmagtsreglerne tager således i de fleste tilfælde 

udgangspunkt i, hvorledes aktiviteten vil blive opfattet af en privat 

virksomhed, nemlig om den vil blive anset for at være 

konkurrerende med en tilsvarende aktivitet, som varetages af 

virksomheden. Dette gør sig dog ikke nødvendigvis gældende, når 

kommunens aktiviteter er hjemlet i andre 

kommunalfuldmagtsregler, f.eks. på kulturområdet eller 

idrætsområdet. I sådanne tilfælde vurderes aktiviteten ikke i 

relation til kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsvirksomhed.” 

 

Støtte til privat erhvervsvirksomhed 

 

Spørgsmålet om lovligheden af kommunal støtte til 

erhvervsvirksomheder kan opdeles i spørgsmålet om generel støtte og 

spørgsmålet om individuel støtte til enkelte virksomheder.  

 

Kommuners adgang til at yde generel erhvervsstøtte er i et vist omfang 

reguleret i erhvervsfremmeloven. Det er desuden almindeligt antaget, at 

kommuner har adgang til at yde generel erhvervsstøtte uden 

lovhjemmel. Generel erhvervsstøtte kan antage flere former. Vi henviser 

til Kommunernes Opgaver – Kommunalfuldmagten mv., Karsten 

Revsbech, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 

225 f. 
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En kommune kan inden for rammerne af kommunalfuldmagten påtage 

sig en række informationsopgaver af betydning for det lokale erhvervsliv.  

 

Følgende fremgår af Kommunernes Opgaver – Kommunalfuldmagten 

mv., Karsten Revsbech, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 

2015, side 231:  

 

”Kommuner kan også i et vist omfang formidle viden om forhold af 

produktionsmæssig karakter. Det må dog her være et krav, at 

disse forhold har en mere almen betydning, f.eks. for miljø og 

sundhed.” 

 

Om individuel støtte til erhvervsvirksomheder fremgår følgende af 

Kommunernes Opgaver – Kommunalfuldmagten mv., Karsten Revsbech, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 235 og 242 ff: 

 

”Med hensyn til individuel støtte er hovedreglen, at kommunen ikke 

uden lovhjemmel kan yde økonomisk støtte i form af tilskud, lån og 

garantistillelse eller lignende.  

 

[…] 

 

Forbuddet mod at yde støtte til enkelte erhvervsvirksomheder 

omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed, uanset at 

virksomheden udøves af offentlige myndigheder eller af 

institutioner, foreninger eller selskaber mv. 

 

[…] 

 

Det generelle forbud mod at yde individuel økonomisk støtte til 

private erhvervsvirksomheder (afsnit 12.2.1-12.2.3 ovenfor) er 

undergivet en vigtig modifikation. Kommunen kan yde individuel 

økonomisk støtte til en privat erhvervsvirksomhed i det omfang, 

der herved varetages en lovlig kommunal interesse.  

 

Denne modifikation er dog – uanset at den er vigtig – forholdsvis 

begrænset. Den tager i alt væsentligt alene sigte på det forhold, at 

en kommune i stedet for selv fuldt ud at udføre en lovlig kommunal 

opgave kan give tilskud eller anden økonomisk støtte til en privat 

virksomhed, som udfører en tilsvarende opgave.  

 

[…] 
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En kommune kan ikke uden videre yde økonomisk støtte til private 

virksomheder på denne måde. Nogle betingelser skal være opfyldt. 

Kommunen kan således kun yde støtte til en privat virksomheds 

opgavevaretagelse for så vidt, at kommunen selv kunne varetage 

den pågældende opgave. Hvis den private virksomhed varetager 

andre opgaver, som kommunen ikke yder støtte til, skal det sikres, 

at den kommunale støtte alene anvendes til den af kommunen 

støttede opgave. Støtten skal med andre ord ”øremærkes” til den 

pågældende opgave.  

 

[…] 

 

Det er endvidere en betingelse for kommunal støtte til en 

opgavevaretagelse, at den private ikke opnår et unormalt stort 

udbytte. […] Der må ikke blive tale om understøttelse af 

enkeltpersoner og virksomheder, der rækker ud over den 

kommunale interesse […]. Kommunalbestyrelsen skal derfor sikre, 

at udbyttebetalingen fra en støttet privat virksomhed bliver af 

begrænset omfang.” 

 

Af Forvaltningsret, Niels Fenger (red), Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, 1. udgave 2018, side 789 fremgår følgende: 

 

”Der er ikke hjemmel i kommunalfuldmagten til at yde støtte til 

enkeltvirksomheder. Forbuddet omfatter enhver form for støtte, 

herunder tilskud, lån, garantier, fast ejendom, løsøre, udlån af 

personale osv. Endvidere gælder forbuddet uafhængigt af, hvordan 

erhvervsvirksomheden udøves og er organiseret.” 

 

Særligt om støtte til foreninger fremgår følgende af Kommunernes 

Opgaver – Kommunalfuldmagten mv., Karsten Revsbech, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 336-337:  

 

”Som en væsentlig begrænsning skal fremhæves, at kommunen 

gennem en forening alene kan støtte sådanne aktiviteter, som 

kommunen selv kunne varetage direkte. Dette indebærer bl.a., at 

kommunen normalt ikke kan yde støtte til foreningsaktiviteter, som 

i det væsentlige alene er af interesse for borgere i andre 

kommuner, eller til foreninger med et erhvervsøkonomisk formål.  

 

[…]  

 



 14 

Ovenstående skal ikke opfattes således, at kommunen er afskåret 

fra at støtte aktiviteter af kommunal interesse i foreninger, som 

også varetager ikke-kommunale formål. I sådanne tilfælde, hvor en 

forening varetager flere formål, hvoraf nogle ikke kan støttes af 

kommunen, kan den yde en såkaldt »øremærket« støtte til den 

aktivitet, som kommunen lovligt kan engagere sig i. Kommunen 

må i den forbindelse sikre sig, at den økonomiske støtte (tilskud el. 

lign.), som den yder, alene anvendes til den støtteberettigede 

aktivitet. Dette kan kommunen bl.a. sikre sig ved at gøre støtten 

betinget af kommunens gennemgang af regnskabsbilag eller af en 

revisorerklæring om midlernes anvendelse.”  

 

EU-statsstøtteregler 

 

Det er en forudsætning, at kommuners opgavevaretagelse, herunder 

støtte til private eller aktiviteter, er i overensstemmelse med EU’s 

statsstøtteregler, jf. art. 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF). Varetagelse af opgaver på kommercielle 

vilkår eller støtte til en erhvervsvirksomheds varetagelse af kommunale 

opgaver må således, uanset at støtten måtte være i overensstemmelse 

med kommunalfuldmagtsregler, ikke være i strid med EU’s 

statsstøtteregler. 

 

Statsstøtte efter EU-reglerne er defineret i TEUF artikel 107, stk. 1, som 

har følgende ordlyd: 

 

”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte 

eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver 

tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller 

visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang 

den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.”  

 

En forudsætning for, at artikel 107 finder anvendelse er, at den 

virksomhed, den aktivitet eller det projekt, som det påtænkes at støtte, 

omfatter økonomisk aktivitet. 

 

EU-Domstolen har ved flere lejligheder, f.eks. i sag 120/73, Lorenz mod 

Tyskland, slået fast, at gennemførelsesforbuddet – det vil sige forbuddet 

mod at yde statsstøtte uden forudgående anmeldelse til Kommissionen –  

i TEUF artikel 108, stk. 3, 3. pkt., er direkte anvendelig i 

medlemsstaterne. Artikel 108 og de tilknyttede forordninger retter sig 

mod offentlige myndigheder.  
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Lånebekendtgørelsen 

 

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 59, at økonomi- og 

indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens 

adgang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk 

garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som 

kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere.  

 

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1, at en 

kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke kan 

afgive tilsagn om regelmæssige ydelser eller lignende, som kommunen 

ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.  

 

Det fremgår af pkt. 14.1 i Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 

11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse 

af garantier m.v., at samtykkekravet gælder i disse tilfælde, idet en 

præcisering af minimumskrav til indsigt i modtagerens økonomiske 

forhold og dispositioner ikke kan foretages generelt, men må fastlægges 

i hvert enkelt tilfælde under hensyn til den konkrete modtagers forhold.  

 

Det centrale område for bestemmelsen i lånebekendtgørelsens § 13, stk. 

1, er tilsagn til lokale foreninger, selvejende institutioner og lignende om 

underskudsdækning over en vis periode. De fremtidige ydelser vil i disse 

tilfælde være ukendte på tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet.  

 

Samtykkekravet i lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1, gælder imidlertid 

også, selv om såvel antallet som størrelsen af de af tilsagnet omfattede 

ydelser på forhånd er fastlagt. Dog anses tilsagn om ydelse af et fast 

tilskud i op til tre år for et engangstilskud med ratevis afvikling frem for 

et tilsagn om en regelmæssig ydelse. Samtykke hertil vil således være 

ufornødent.  

 

Det er en forudsætning for Ankestyrelsens meddelelse af samtykke efter 

§ 13, stk. 1, i lånebekendtgørelsen, at den kommunale støtte ydes til et 

formål, som kommunen lovligt kan støtte. 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt Københavns Kommune kan stille lokaler til 

rådighed for MAD til en betaling under markedspris, ses ikke at være 

reguleret i den skrevne lovgivning. Derfor må spørgsmålet afgøres efter 

kommunalfuldmagtsreglerne.  
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Ankestyrelsen bemærker indledningsvis, at vi ikke har modtaget MAD’s 

vedtægter i deres helhed, og at vi således alene har forholdt os til de 

oplysninger, der fremgår af Hortens henvendelse, om MAD’s formål, 

opgaver og aktiviteter. Vi bemærker desuden, at vi ved behandlingen af 

sagen har lagt Hortens oplysning om, at MAD’s vedtægter ændres sådan, 

at foreningens formue ved en opløsning skal tilfalde lovlige kommunale 

formål, til grund. 

 

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunal støtte til en forening, der 

arbejder for udbredelse af viden om kvalitet af mad og bæredygtigt 

forbrug og produktion af fødevarer, falder inden for rammerne af de 

formål, som en kommune lovligt kan støtte efter 

kommunalfuldmagtsreglerne.  

 

Vi lægger vægt på, at det er lovlige kommunale opgaver at varetage 

sundheds-, miljø- og klimahensyn.  

 

Det er som udgangspunkt en forudsætning for støtte til lovlige 

kommunale formål, at lokalitetsprincippet iagttages.  

 

På baggrund af det, Horten har oplyst til sagen, er det Ankestyrelsens 

opfattelse, at Københavns Kommunes støtte til MAD ikke vil være i strid 

med lokalitetsprincippet, uanset at MAD’s aktiviteter til dels har et 

nationalt og internationalt sigte.   

 

Vi lægger vægt på, at Horten har oplyst, at støtten skal medvirke til at 

fremme turisme og branding af Københavns Kommune som international 

madby med fokus på bæredygtighed. Vi lægger også vægt på, at det 

følger af tilsynspraksis, at Københavns Kommune i sin egenskab af 

hovedstad har videre rammer for sine aktiviteter end andre kommuner i 

forhold til iagttagelse af lokalitetsprincippet. 

 

Kommunen må dog ikke støtte foreningens varetagelse af opgaver, som 

ikke er lovlige kommunale opgaver. 

 

Ankestyrelsen har overvejet, i hvilket omfang MAD’s aktiviteter er udtryk 

for erhvervsvirksomhed. Der foreligger ikke en nærmere beskrivelse af 

foreningens enkelte aktiviteter, herunder det nærmere indhold af 

aktiviteter som f.eks. afholdelse af offentlige arrangementer. 

Ankestyrelsen forudsætter, at der ikke er tale om erhvervsaktiviteter, 

som kommunen ikke vil kunne støtte. 
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Med hensyn til foreningens undervisningsydelser til danske og 

udenlandske kokke og andre madprofessionelle har Ankestyrelsen lagt 

Hortens oplysning om, at kommunen vil betinge sig, at der ikke er tale 

om kompetencegivende uddannelse, til grund. 

 

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Københavns Kommune i et vist 

omfang ville kunne formidle viden om kvalitet af mad og bæredygtigt 

forbrug og produktion af fødevarer. Vi lægger vægt på, at der ville være 

tale om information om forhold af produktionsmæssig karakter, som har 

betydning for bæredygtighed, miljø og sundhed, som er lovlige 

kommunale formål. 

 

På denne baggrund og igen sammenholdt med Københavns Kommunes 

ønske om at brande kommunen som international madby med fokus på 

bæredygtighed er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen - i stedet 

for selv at varetage formidlingsopgaven - kan yde støtte til foreningen 

MAD’s varetagelse af opgaven.  

 

Ankestyrelsen vurderer på denne baggrund, at foreningen MAD alene 

varetager opgaver, som Københavns Kommune lovligt kan yde støtte til. 

Kommunen kan følgelig yde anlægsstøtte til foreningen MAD ved at stille 

lokaler til rådighed til foreningen til en betaling under markedspris.  

 

Ankestyrelsen bemærker, at det er en betingelse for kommunens støtte 

til foreningens opgavevaretagelse, at foreningen ikke opnår et unormalt 

stort udbytte, at støtten ikke rækker ud over den kommunale interesse, 

og at borgerrepræsentationen sikrer sig, at et eventuelt udbytte bliver af 

begrænset omfang. 

 

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Københavns Kommune har pligt til 

at sikre sig, at MAD i støtteperioden vedbliver med kun at varetage 

lovlige kommunale opgaver, herunder ved at betinge sig at kommunen 

skal godkende eventuelle ændringer af formålsbestemmelsen i MAD’s 

vedtægter.  

 

Da Horten ikke har bedt Ankestyrelsen vurdere spørgsmålet om 

statsstøtte, har vi ikke fundet anledning til at tage stilling hertil. 

Ankestyrelsen forudsætter, at støtten ikke er i strid med EU’s 

statsstøtteregler. 

 

Ankestyrelsen meddeler i medfør af lånebekendtgørelsens § 13, stk.1, 

samtykke til, at Københavns Kommune kan yde støtte til foreningen MAD 
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ved at stille lokaler til rådighed til en betaling under markedspris i en 

periode på seks år.  

 

Vi bemærker, at det efter lånebekendtgørelsen er en forudsætning for 

støtten, at det er borgerrepræsentationen, der træffer beslutning om 

støtten. 

 

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk. 

 

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. 

 

Dermed har Ankestyrelsen kompetence til at påse, at kommuner 

overholder gennemførelsesforbuddet i TEUF artikel 108, stk. 3, 3. pkt., 

dvs. om de har ydet statsstøtte uden forudgående anmeldelse. 

 

Ankestyrelsen har i denne forbindelse også overtaget opgaven fra 

Statsforvaltningen med at give samtykke efter lånebekendtgørelsens § 

13, stk. 1. 

 

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven.  

Ankestyrelsen kan også afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af 

en påtænkt kommunal disposition. 

 

Venlig hilsen 

 

Julie Sinkbæk Juuel 
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Vi har anvendt: 

 

Bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 af lov om kommunernes 

styrelse (kommunestyrelsesloven) 

 

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes 

låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen) 

 

Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme 

(erhvervsfremmeloven) 

 

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 

 




