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Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  

Omprøve E 2011  
Juridisk kandidateksamen  

 
Ordning: 

 
Del/delprøve/fase:  2. år af bacheloruddannelsen  
 
Fag: Forvaltningsret 
 
Opgavetype: AO 
 
Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 7 
 
Eksamensdag: Tirsdag den 9. august 2011 kl. 9.00 – 14.00 
 
Eksamenslokale: Finlandsgade 8, Bygning 5106-5108  

 
 
Tilladte medbragte hjælpemidler: 

Alle - herunder batteridrevet PC som opslagsværk 
 
Materiale der udleveres til eksaminanden: 

Intet ud over opgaveteksten 

 

(Det bemærkes, at der ikke foretages opgavegennemgang) 

 

VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen 
 
Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan studie-
nævnet give dispensation til, at du afleverer besvarelsen på diskette. For at sikre 
dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start, opfordrer studienævnet 
til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens kodeord. Det-
te papir med kodeordet vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 
 
Dagens kodeord er:  Virgin omprøve sommereksamen 2011 
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AO 1 
 
 
I Farverig Kommune blev hvert år afholdt en kultur- og musikfestival under navnet ”Fest og 
farver”. Festivalen varede 3 dage og var en fast tilbagevendende begivenhed for både 
borgere i og uden for kommunen. Festivalen blev arrangeret og afviklet af aktieselskabet 
”Festivalen Fest og farver A/S”.  
 
Selskabet var i økonomiske problemer og indgik derfor i 2010 aftale med kommunen, der 
sikrede, at festivalen kunne gennemføres også i 2011. (Valget af aftaleformen skal som 
sådan anses for lovlig). Aftalen indebar følgende: 

• En underskudsgaranti på 2 mio. kr. 
• Gratis lån af kommunens bypark til afvikling af festivalen, herunder at kommunen 

skulle forestå oprydning og rengøring efter festivalen.  
 
Aftalen indebar, at prisen for en billet til festivalen gældende alle 3 dage kunne holdes ne-
de på 1500 kr., mens en dagsbillet ville koste 600 kr. 
 
Aftalen mellem kommunen og selskabet var betinget af, at den blev godkendt af kommu-
nalbestyrelsen, hvilket skete på et møde i november 2010. I behandlingen af sagen deltog 
kommunalbestyrelsesmedlem Silvia Smuk, hvis faste samlever var medlem af bestyrelsen 
i Festivalen Fest og Farver A/S. Silvia Smuk mente ikke, at det gav anledning til betænke-
ligheder, at hun deltog i behandlingen af sagen, da alle kendte til, at hendes samlever var 
medlem af bestyrelsen, og da hun netop var gået til valg på at styrke den kommunale støt-
te til byens kulturliv. Det hang naturligt sammen med hendes erhverv som billedkunstner. 
Hun redegjorde for disse forhold ved indledningen til kommunalbestyrelsens møde. Borg-
mesteren bakkede op herom med bemærkningen, at inhabilitet dybest set er en personlig 
sag. Herved blev det. 
 
Aftalen blev herefter godkendt af en næsten enig kommunalbestyrelse. Kun Karl Karlsen 
stemte imod, da han mente, at man hellere skulle bruge kommunens midler på andre og 
vigtigere emner, og da han mente, at hele sagen var kommet i stand pga. Silvias personli-
ge relationer og alt for stærke sympati for kulturlivet. 
 
Borgmesteren underskrev straks efter kommunalbestyrelsesmødet aftalen med selskabet 
på et pressemøde, hvor også selskabet underskrev aftalen. Journalist Regina Rap fra den 
lokale avis skrev næste dag om historien. Tilsynet med kommunerne blev opmærksom på 
kommunens handlinger og bad kommunen om en redegørelse i sagen både om selve ind-
holdet af aftalen og spørgsmålet om inhabilitet. 
 
Til festivalen i 2011 besluttede selskabet at invitere hele kommunalbestyrelsen med – dels 
som tak for den kommunale støtte, dels for at vise festivalen frem for byens spidser. Derfor 
fik alle medlemmer af kommunalbestyrelsen hver tilsendt to festivalbilletter gældende alle 
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3 dage. Borgmesteren havde desuden givet tilsagn om at forestå den formelle åbning af 
festivalen. 
 
Som optakt til festivalen, der skulle foregå i slutningen af juni 2011, tog journalist Regina 
Rap nogle dage før bussen ud til festivalpladsen for at lave en historie om naboernes syn 
på de kommende dages festival. Busdriften blev varetaget af busselskabet i regionen, og 
busselskabet er en del af den offentlige forvaltning. Tilsynet med et sådant busselskab va-
retages af statsforvaltningen efter reglerne i kommunestyrelsesloven om det kommunale 
tilsyn. 
 
Da det var varmt, havde hun købt en cola, men nåede ikke at få den drukket inden bussen 
kom. Hun drak den derfor i bussen, selv om der i bussen var et stort skilt, hvor der stod 
”Mad, is og drikkevarer må ikke nydes i bussen”. Da buschaufføren så, at Regina Rap 
drak af sin cola, standsede han straks bussen. Der havde i den senere tid været proble-
mer med unge, der råbte og skreg i bussen, og chaufføren ville nu statuere et eksempel 
for ordentlig opførsel i bussen. Han sagde derfor vredt til Regina Rap, at ”når du ikke kan 
læse skriften på væggen, må du mærke konsekvenserne på din krop”. Han beordrede 
herefter Regina Rap ud af bussen. Regina Rap svarede, at hun blot havde været rigtig 
tørstig, men at hun straks ville stoppe med at drikke af colaen. Det formildede ikke chauf-
føren, der sagde, at ”lov er lov – det er på tide, at du lærer det, som dine forældre burde 
have fortalt dig for mange år siden.” Regina Rap måtte herefter gå ud af bussen. 
 
Regina Rap sendte en klage til busselskabets ledelse over chaufføren. Ledelsen sendte 
efter at have fået chaufførens bemærkninger et brev til Regina Rap, hvor man skrev, at det 
var vigtigt, at chaufførerne kunne tale i et sprog, som alle kunne forstå, og at det i øvrigt 
var op til chaufføren at foretage et skøn med hensyn til konsekvenserne af overtrædelser 
af reglementet for buskørsel, der var udarbejdet af ordenshensyn og hensyn til chauffø-
rens og passagerernes sikkerhed. Man havde derfor ingen bemærkninger til beslutningen 
om, at Regina Rap skulle stige af. 
 
Regina Rap var fortsat noget fortørnet over bushændelsen og sendte herefter en klage til 
både tilsynet med kommunerne og Folketingets Ombudsmand. 
 
Der ønskes en redegørelse for de forvaltningsretlige problemstillinger, som hændelsesfor-
løbene giver anledning til, samt en vurdering af, hvordan tilsynet vil reagere med hensyn til 
kommunens aftale med selskabet, og hvad tilsynet og Ombudsmanden vil svare Regina 
Rap. 
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        AO 2 
 
 

Lilleby Kommune havde gennem længere tid haft fokus på de lokale caféer og restauran-
ter, der med Happy Hour tilbud og andre tiltag med gratis servering i bestemte tidsrum på 
hverdage og lignende arrangementer rettet mod unge søgte at øge salget af alkohol til 
disse. Kommunalbestyrelsen havde som led i arbejdet med at fremme en bedre sundhed i 
kommunen vedtaget en alkoholplan, der skulle medvirke til en mere ansvarlig alkoholad-
færd. For at tilskynde restauranter og caféer til en ordentlig serveringsadfærd over for især 
unge havde kommunens forvaltning via dialog med indehaverne søgt at tilskynde til en 
mere ansvarsfuld servering, herunder ved at tilbyde gratis kurser i ”ansvarlig udskænk-
ning”. Kurset, der var gratis og varede otte timer, omhandlede bl.a. emner som ungekultur 
og alkohol i nattelivet, og hvordan restauratørerne i praksis hensigtsmæssigt forvaltede 
ansvarlig udskænkning, herunder hvornår udskænkningen til stærkt berusede personer 
skulle stoppes. Endelig omhandlede kurset konflikthåndtering og samarbejde mellem be-
villingsindehaver, politi og offentlige myndigheder. Kurset blev forestået af medarbejdere 
fra den kommunale forvaltning og politiet.   
 
En række caféer og restauranter stod over for at skulle have fornyet deres alkolholbevillin-
ger, herunder Partycaféen og Café Kagehuset. Restauranten i den nye sportshal ønskede 
ligeledes at udvide sortimentet, bl.a. ved at tilbyde forskellige slags alkohol til deres menu-
er. Partycaféen havde haft natbevilling gennem de sidste otte år, og Café Kagehuset hav-
de for en tilsvarende periode haft adgang til at servere alkohol i dagtimerne. Restauranten 
i sportshallen havde ikke tidligere haft alkoholbeviling.  
 
Til brug for de kommende behandlinger indhentede Bevillingsnævnet i Lilleby Kommune 
bl.a. udtalelser fra politiet. Om Partycaféen var der bl.a. oplysninger om, at der gennem 
det seneste års tid havde været en del uro både inde i caféen og udenfor, og politiet havde 
i den forbindelse været tilkaldt flere gange. Endvidere fremgik det af de indsendte økono-
mioplysninger fra bevillingsindehaveren, at caféens økonomi gennem længere tid havde 
været trængt. Denne var forinden nævnets møde blevet behørigt partshørt angående dis-
se oplysninger. Café Kagehuset, der udelukkende havde åbent i dagtimerne, havde gen-
nem mange år primært henvendt sig til et ældre publikum, der ønskede at nyde et glas 
portvin eller et glas sherry til caféens søde sortiment.      
 
Ansøgningerne blev behandlet på bevillingsnævnets møde den 12. december 2010. Næv-
net bestod ud over politidirektøren af borgmesteren og tre øvrige medlemmer af kommu-
nalbestyrelsen.  
 
Under mødet oplyste politidirektøren supplerende, at politiet nyligt ved en række besøg 
havde konstateret euroforiserende stoffer på Partycaféen. Nævnet traf efter drøftelse be-
slutning om at imødekomme samtlige ansøgninger, idet dog bevillingerne blev ledsaget af 
en række vilkår og begrænsninger. Nævnet mente, at Partycaféens tilladelse skulle be-
grænses til to år. Nævnsmedlemmerne mente, at oplysningerne om den dårlige økonomi 
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kunne skabe en vis usikkerhed om driftsgrundlaget, ligesom også oplysningerne om det 
seneste års uro gav anledning til at begrænse tilladelsen. Endelig indgik oplysningerne om 
euroforiserende stoffer i nævnets beslutning. I tilladelsen blev det som vilkår pålagt, at in-
dehaveren og serveringspersonalet skulle deltage i kurset ”ansvarlig udskænkning af al-
kohol”. Kurset skulle gennemføres inden for det første halve år efter tilladelsens meddelel-
se. Kurset blev udbudt tre gange inden for denne periode.  
 
Café Kagehuset fik fornyet sin bevilling for en otteårig periode med vilkår bl.a. om, at inde-
haveren og personale skulle deltage i kurset om ansvarlig servering inden for det første år, 
da nævnet mente, at alle restaurationer o.lign., der fik fornyet alkoholbevilling, kunne have 
nytte af kurset.  
 
Restauranten i sportshallen fik ligeledes sin bevilling. Bevillingen blev dog tidsbegrænset 
til to år, da nævnet ville se restauranten an, og hvorledes den håndterede alkoholbevillin-
gen. Samtidig fik restauranten i sportshallen alene tilladelse til at servere øl og vin, idet 
nævnet ikke mente, at stærk spiritus og sport hørte sammen. Også restauratøren og per-
sonalet i restauranten skulle deltage i kurset.  
 
Nævnets sekretariat fremsendte efter nævnsmødet afgørelserne til de enkelte ansøgere, 
hvori de blev de gjort bekendt med, at de havde fået bevilling, for hvilken periode samt 
hvilke vilkår der var knyttet til tilladelserne. De blev tillige gjort opmærksom på muligheden 
for klage til kommunalbestyrelsen.  
 
Samtlige ansøgere var utilfredse med afgørelserne og indbragte dem rettidigt for kommu-
nalbestyrelsen. Restauratøren i sportshallen mente, at det var forskelsbehandling, når han 
ikke fik tilladelse til at servere alle former for alkohol. Indehaveren af Café Kagehuset 
fandt, at kurset var helt irrelevant for stedet og derfor ikke kunne pålægges ham. Ejeren af 
Partycaféen var utilfreds med tidsbegrænsningen af tilladelsen og kravet om kursusdelta-
gelse, som caféen mente var uhjemlet.  
 
Den samlede kommunalbestyrelse behandlede sagerne på sit førstkommende møde, hvor 
det blev besluttet enstemmigt at stadfæste nævnets afgørelser.  
 
Efter kommunalbestyrelsens stadfæstelse af afgørelserne indbragte restauratørerne via 
advokat afgørelserne for domstolene med påstand om, at de af nævnet og kommunalbe-
styrelsen fastsatte tidsbegrænsninger og vilkår betragtedes som ugyldige og dermed ustil-
lede, subsidiært at afgørelserne skulle hjemvises til fornyet behandling ved Bevillingsnæv-
net. I forbindelse med retssagen gjorde advokaten bl.a. gældende, at de medlemmer af 
kommunalbestyrelsen, der tillige var medlemmer af bevillingsnævnet, havde været inhabi-
le ved sagens behandling i kommunalbestyrelsen, og at der også herudover forelå en 
række retlige mangler ved afgørelserne.  
  
Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb, 
herunder stillingtagen til det forventede udfald af retssagerne.  
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Bilag: Uddrag fra lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., (restaurations-
loven),  jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010.   
 
 
”§ 10. Ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer kan indgives til politi-
direktøren. 
 
Stk. 2. Alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med poli-
tiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan 
efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der 
efter denne lov er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirek-
tøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbesty-
relsen, kan være medlem af nævnet.  
 
Stk. 4. Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Indbringelsen 
skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er med-
delt den pågældende. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe af-
gørelsen for kommunalbestyrelsen og om fristen herfor. 
 
…. 
 
§ 12. Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, 
iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sam-
menhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på  
 
1) om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der 
kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, 
at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 
 
2) bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, 
at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, 
 
3) bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likvidi-
tetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil 
blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 
 
4) størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet, 
 
5) serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtnin-
ger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede re-
staurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, 
der søges af unge, 
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6) om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan 
frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, og 
 
7) om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende 
sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. 
 
….. 
 
§ 33. Tilladelser og dispensationer, der gives i medfør af loven, kan efter vedkommende 
myndigheds bestemmelse begrænses og betinges.” 
 
 
 


