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Tour De France i Danmark – Grand Depart. Advokatfirmaet Hortens 
j.nr. 169994 
 
Advokatfirmaet Horten har den 30. august 2016 på vegne af Køben-
havns Kommune henvendt sig til Statsforvaltningen med henblik på en 
afklaring af processen omkring fem kommuners indtræden i et konsor-
tium med Erhvervs- og Vækstministeriet. Konsortiet har til formål at fo-
restå afviklingen af Tour de France i Danmark. 
 
I henvendelsen beskrives bl.a. det hjemmelsgrundlag for kommunale 
bidrag til projektet, som blev skabt med aktstykke nr. 131, vedtaget af 
Folketingets Finansudvalg den 23. juni 2016. 
 
Advokatfirmaet Hortens henvendelse vedrører i første række spørgs-
målet om, hvorvidt kommunernes indtræden i det interessentskab, 
som påtænkes at danne rammen om projektet, kræver Statsforvaltnin-
gens godkendelse efter lånebekendtgørelsens § 14, hvorefter en kom-
munalbestyrelse ikke uden Statsforvaltningens samtykke kan pådrage 
kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en in-
stitution, et selskab eller lignende. 
 
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det fremgår af stk. 
b i ovennævnte aktstykke om baggrunden, at  
 

”Det er intentionen, at staten senere indtræder i er interessent-
skab bestående af de deltagende kommuner samt Erhvervs- og 
Vækstministeriet. Interessentskabet vil få ansvaret for at gen-
nemføre planlægningen af et dansk værtsskab og får således det 
overordnede økonomiske ansvar for projektet.” 

 
Det anføres i den forbindelse, at det således har været en forudsætning 
i forbindelse med vedtagelsen af aktstykket, at kommunerne ville få ad-
gang til at yde medfinansiering, og at projektet forankres i et interes-
sentskab.  
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Statsforvaltningen skal i den forbindelse meddele følgende:  
 
Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 59, at social- 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 § 14, stk. 1, i lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013), 
at en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke kan pådrage kommunen sol i-
darisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. Samtykke 
er dog ikke fornødent, hvis kommunen alene hæfter med sit indskud, og der ikke pådrages kommu-
nen forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud. 
 
Som eksempel efter lånebekendtgørelsens § 14, stk. 1, kan nævnes indtræden i et interessentskab 
med ubegrænset ansvar, når der i sådanne selskaber deltager andre end kommuner. Bestemmelsen 
omfatter også tilfælde, hvor en kommune ved indtræden i et selskab eller lignende forpligtes til at 
præstere eventuelle fremtidige ydelser i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes af 
fællesskabets kompetente organer.  
 
Blandt de elementer, som Statsforvaltningen påser i den forbindelse, indgår, at lovgivningen ikke 
må være til hinder for, at opgaven løses uden for det almindelige kommunale system, og at selska-
bet m.v. skal have et kommunalt formål. 
 
Statsforvaltningen har noteret sig, at der med det omhandlede aktstykke er skabt hjemmel til, at 
kommuner kan medfinansiere et dansk værtskab for Tour de France. 
 
Statsforvaltningen har videre noteret sig, at der i aktstykket tillige med hjemmelspørgsmålet, er ta-
get stilling til, at dette kan ske i form af deltagelse i et interessentskab, dvs. med solidarisk hæftelse 
for de deltagende interessenter.  
 
Idet ovennævnte elementer, som påses af Statsforvaltningen efter lånebekendtgørelsens § 14, stk. 
1 – dvs. at selskabet mv. har et kommunalt formål, og at lovgivningen ikke er til hinder for, at opg a-
ven løses uden for det almindelige kommunale system – således er afklaret ved det omhandlede 
aktstykke, er det Statsforvaltningens opfattelse, at kommuners indtræden i et interessentskab, 
hvori skal forankres et fremtidigt værtsskab for Tour de France, ikke kræver Statsforvaltningens 
samtykke efter lånebekendtgørelsens § 14, stk. 1. 
 
Statsforvaltningen foretager ikke videre på baggrund af henvendelsen af 30. august 2016. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Lise Riddersholm Husted 
 


