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Høring om lovforslag om kommunal og regional erhvervsaktivitet 
 

Danske Medier har med tak modtaget lovudkastet om kommunal og regional erhvervsaktivi-

tet til høring. 

 

Danske Medier finder det meget tilfredsstillende, at kommunalfuldmagten nu lovfæstes, og at 

der etableres en klagemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter, så 

der sikres en fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. 

 

Foreningen ser dog gerne, at lovens anvendelsesområde udvides, så det også kommer til 

gælde den kommunale medievirksomhed, hvor Danske Medier de seneste år har oplevet en 

udvikling, hvor stadig flere kommuner går i gang med aktiviteter, som i forvejen løses af pri-

vate lokale medier, eller som undergraver de private mediers mulighed for salg af annoncer, 

som er grundlaget for mediernes drift. Da kommunernes mulighed for at reklamefinansiere 

deres opgaver i visse tilfælde er reguleret i særlovgivning, bør denne særregulering tillige ind-

drages i regeringens bestræbelser på at sikre en fair konkurrence mellem offentlige og private 

aktører. 

 

Danske Medier ser udviklingen på flere områder.  

 

En række kommuner driver eller planlægger at drive byportaler og infoskærme placeret ved 

kommunegrænserne og på centrale pladser. Flere kommuner sælger annonceplads på disse 

portaler og skærme på kommercielle vilkår i konkurrence med de lokale medier.  

 

Kommunernes anvendelse og opkrævning af betaling for benyttelse af byportaler er reguleret 

af lov om offentlige veje. I modsætning til kommunalfuldmagtsreglerne og f.eks. lov om kom-

muners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering for andre indehol-

der vejloven ikke et krav om, at salg af reklameplads skal ske til markedspris, men derimod at 

betalingen alene må modsvare kommunens direkte eller indirekte faktiske udgifter. Loven 

giver derved kommunerne adgang til at foretage kommercielle aktiviteter, der udsætter pri-

vate aktører på reklamemarkedet for en ublu konkurrence. 
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Andre kommuner udgiver trykte magasiner med et indhold, der ikke alene er formidling af 

information til borgerne om kommunale anliggender, men har karakter af livsstilsmagasiner 

eller indhold, som hører hjemme i bl.a. lokale ugeaviser og dagblade. Enkelte kommuner fi-

nansierer disse udgivelser med annoncer for kommercielle virksomheder – og er derfor i 

konkurrence med de private medier både om annoncekroner og læsere.  

 

Danske Medier har også noteret, at stadig flere kommuner bruger sociale medier ikke kun til 

information om kommunale forhold, men også til at bringe nyheder om ikke-kommunale 

hændelser i kommunen. Kommunale hjemmesider bruges endvidere til at bringe sådanne ny-

heder med den konsekvens, at de er i konkurrence med de lokale medier om brugerne – en 

ulige konkurrence, da de kommunale indholdsproducenter er finansieret via skatterne – 

mens bl.a. de lokale ugeaviser og digitale nyhedsmedier selv skal skaffe finansiering.  

 

Fælles for alle disse aktiviteter er, at de gør det stadig vanskeligere for private medier at 

skaffe det økonomiske grundlag for at udgive de lokale medier i de enkelte kommuner, som 

er en vigtig forudsætning for det lokale demokrati.  

 

Hvis der ikke er redaktionelt stærke lokale medier i hver eneste kommune, hvem skal så 

holde øje med, hvordan politikere og embedsmænd forvalter magten?  

 

Danske Medier skal derfor opfordre til, at dette område inddrages i lovforslaget, så der kom-

mer klare regler for de kommunale aktiviteter på dette område og en enkel klageadgang også 

her. 

 

Danske Medier står til rådighed med konkrete eksempler på kommunale aktiviteter, der på-

fører private medievirksomheder unfair konkurrence. Henvendelse kan ske til seniorkonsu-

lent, cand.jur. Christina Mary Moshøj på cm@danskemedier.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Danske Medier : 

 

 

Marianne Bugge Zederkof 

Direktør  
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