
1 
 

AARHUS UNIVERSITET 

Formular II - side 1 

 

 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 
Sommereksamen 2013 

  
Juridisk kandidateksamen  

 
Ordning: 

 
Del/delprøve/fase:  2. år af bacheloruddannelsen  
 
Fag: Forvaltningsret 
 
Opgavetype: AO 
 
Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden):  6 
 
Eksamensdag: Mandag den 13. maj 2013 kl. 9.00 – 14.00 
 
Eksamenslokale:  Finlandsgade 8, bygning 5106-5108, Aarhus N 

                             Trøjborg, bygning 2113, lokale 139, Willemoesgade 15, 8200 Aahus N 

                             Åbogade 34, indgang B, bygning 5344, 8200 Aarhus N 
 
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 
studienævnet give dispensation til, at du afleverer besvarelsen på usb-stick. 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. Dette papir med kodeordet vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 
 
Dagens kodeord er:    FORV/sommereksamen 2013 
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AO 1 
 
 
Den jurastuderende Anne Andersen boede til leje i en toværelses lejlighed beliggende i en 
udlejningsejendom tilhørende Bo Boesen. Hun var flyttet ind i lejligheden i februar 2013, og i henhold til 
lejekontrakten var lejligheden på 30 m2, og den månedlige husleje var aftalt til 8.000 kr. excl. forbrug.  
 
I medfør af lovgivningen om boligstøtte ansøgte hun den 1. marts 2013 Udbetaling Danmark om 
boligstøtte (boligsikring), og hun indsendte de fornødne oplysninger om lejemålet og sine indkomst- og 
formueforhold. Udbetaling Danmark er en selvstændig forvaltningsenhed (et særligt forvaltningsorgan), 
der ved lov er oprettet som en offentlig reguleret selvejende institution, der bl.a. er kompetent 
myndighed angående sager efter boligstøtteloven. Da Udbetaling Danmark fandt, at huslejen var høj, 
besigtigede fuldmægtig Leo Carlsen, efter aftale med Anne Andersen, lejligheden. Under besigtigelsen 
sagde Leo Carlsen til Anne, at han fra sin nyligt afsluttede tid som kommunal medarbejder var bekendt 
med, at udlejeren Bo Boesen har flere verserende straffesager for overtrædelse af byggelovgivningen. 
Da Leo Carlsen var tilbage på sit kontor, udarbejdede han et sagsnotat, der opfyldte kravene til 
notatpligt. 
 
Udbetaling Danmark traf den 25. marts 2013 afgørelse om, at Anne kunne få boligsikring ud fra en 
skønnet månedlig boligudgift på 4.750 kr., idet Udbetaling Danmark i afgørelsen anførte, at på 
grundlag af de hos myndigheden foreliggende oplysninger om lejeniveau fandt Udbetaling Danmark, at 
lejen i væsentlig grad oversteg den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse. I 
begrundelsen henvistes endvidere til boligstøttelovens § 11, stk. 1, og afgørelsen indeholdt korrekt 
vejledning om klageadgangen til Ankestyrelsen. (Denne afgørelse har kun betydning for størrelsen af 
boligstøtten, og har ikke betydning for, hvilken leje Anne Andersen skal betale til udlejeren Bo Boesen). 
 
Anne Andersen var utilfreds med, at hendes boligsikring ikke blev beregnet ud fra det maksimale 
huslejebeløb, boligsikringen kan beregnes efter, jf. boligstøttelovens § 14, svarende til en månedlig 
boligudgift på 5.250 kr. Anne påklagede derfor rettidigt afgørelsen til Ankestyrelsen for at få 
boligsikringen forhøjet til det maksimale. Til brug for sagens behandling indhentede Ankestyrelsen 
oplysning hos Udbetaling Danmark om grundlaget for afgørelsen og praksis. Udbetaling Danmark 
oplyste hertil, at myndigheden i sager om tilsvarende lejemål alene havde godkendt en boligudgift på 
4.500 kr. som beregningsgrundlag for boligstøtten, og at myndigheden måtte erkende, at der var tale 
om en vilkårlig afvigelse fra praksis. Umiddelbart herefter traf Ankestyrelsen afgørelse den 6. maj 2013, 
og nedsatte den månedlige boligudgift, hvoraf der kunne beregnes boligsikring, til 4.500 kr., da 
Ankestyrelsen fandt, at Udbetaling Danmark uberettiget havde fraveget sin egen praksis. 
 
Anne Andersen havde den 13. maj 2013 møde med en advokat om mulighederne for at få denne 
afgørelse ændret ved Folketingets Ombudsmand. 
 
Samtidig med sagen om boligsikring havde Anne Andersen den 27. marts 2013 rejst en helt anden sag 
ved huslejenævnet, nemlig om udlejeren Bo Boesen krævede en for høj husleje.  
 
Hun anmodede således huslejenævnet om at nedsætte den månedlige leje, da hun, efter at have 
forhørt sig ved en lejerorganisation, var af den opfattelse, at lejen var over det lejedes værdi. 
Huslejenævnet består af tre medlemmer, dvs. formanden, der skal være jurist, og en udlejer- og en 
lejerrepræsentant. Efter at sagen var blevet behørigt oplyst, og lejer og udlejer under et møde i 
huslejenævnet havde uddybet deres synspunkter og lejemålet var blevet besigtiget, traf huslejenævnet 
den 18. april 2013 afgørelse om, at det lejedes værdi svarede til 4.500 kr. månedligt ud fra nævnets 
kendskab til, hvad der betaltes for tilsvarende lejemål, og nedsatte derfor lejen til dette beløb. Det 
oplystes korrekt, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men for 
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boligretten. 
 
Udlejeren anlagde den 1. maj 2013 sag ved byretten (som i sådanne sager fungerer som boligret, der 
består af en juridisk dommer og to lægdommere, der hver repræsenterer henholdsvis udlejer- og 
lejerinteresser) mod huslejenævnet, da han havde fundet ud af, at Annes forældre var meget gode 
venner med huslejenævnets formand, og at nævnsformanden i de seneste mange år havde holdt 
sommerferie sammen med Anne og hendes forældre. Bo Boesen påstod afgørelsen annulleret som 
ugyldig, og gjorde til støtte herfor gældende, at afgørelsen var behæftet med en inhabilitetsmangel. 
Huslejenævnet påstod principalt sagen afvist, subsidiært frifindelse, mere subsidiært hjemvisning.  
 
Der ønskes en begrundet stillingtagen til de forvaltningsretlige problemer, som de to beskrevne 
hændelsesforløb giver anledning til, herunder en stillingtagen til, hvordan retssagen kan forventes at 
blive afgjort, samt hvad advokaten skal svare på det rejste spørgsmål om prøvelse ved Folketingets 
Ombudsmand. 
 
Det lægges ved besvarelsen til grund, at Ankestyrelsens adgang til at ændre den påklagede afgørelse 
til skade for klageren er reguleret af den forvaltningsretlige grundsætning herom, og at der ikke er 
specielle regler herom i den sociale retssikkerhedslov. 
 
Bilag: Uddrag af boligstøtteloven, social retssikkerhedslov og lejeloven (disse love er delvist 
konstruerede) 
 
_____________________ 
 
Bilag: 
 
Uddrag af lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven) (delvist konstrueret) 
 
§ 10. Ved opgørelse af boligudgiften for lejere lægges den leje til grund, som efter lejeaftalen skal 
betales. 
 
§ 11. Overstiger lejen i væsentlig grad den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende 
størrelse, kan Udbetaling Danmark nedsætte den boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, med et 
beløb, der svarer til forskellen. 
 
§ 14. Den månedlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige 5.250 kr. 
 
§ 73 a. Udbetaling Danmarks afgørelser om boligsikring og boligydelse kan påklages til 
Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
 
Uddrag af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (social 
retssikkerhedslov) (delvist konstrueret) 
 
§ 64 a. Afgørelser, der træffes af Udbetaling Danmark, kan indbringes for Ankestyrelsen af den 
person, som afgørelsen vedrører, i det omfang det er fastsat i de love, der er nævnt i § 1 i lov om 
Udbetaling Danmark [heri er boligstøtteloven nævnt]. Ved Ankestyrelsens behandling af Udbetaling 
Danmarks sager finder § 69 anvendelse. 
 
§ 69. … Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål. 
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Uddrag af lov om leje (lejeloven) (delvist konstrueret) 
 
§ 49. Er lejen væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren forlange lejen nedsat til et beløb, 
der er rimeligt under hensyn hertil. 
 
§ 106. De i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsatte huslejenævn træffer 
afgørelse i følgende tvister: 
1) Tvister om lejeregulering efter § 49 
…. 
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AO 2 
 
 
Ifølge planlovens § 19, stk., 1, ”kan” kommunalbestyrelsen dispensere fra en lokalplan. Ifølge samme 
lovs § 51, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen (tilsynsmyndigheden) foranledige et ulovligt forhold 
lovliggjort (medmindre forholdet har underordnet betydning). Denne lovliggørelse kan være retlig, idet 
der f.eks. gives dispensation til det ulovlige forhold, eller fysisk ved at der f.eks. kræves nedrivning. 
 
I Storby Kommune vedtog kommunalbestyrelsen den 5. januar 2012 at følge en ”nultolerancepolitik”, 
således at den for eftertiden ikke ville dispensere fra en lokalplan for at lovliggøre et ulovligt byggeri. I 
overensstemmelse hermed påbød kommunen i det følgende år nedrivning af samtlige 100 byggerier, 
som ikke fuldt ud overholdt den gældende lokalplan. Dette skete i overensstemmelse med 
nultolerancepolitikken uden hensyn til de konkrete forhold i de enkelte sager. 
 
Blandt dem, der modtog påbud om nedrivning, var Anders Andersen. Han havde overskredet den i 
lokalplanen fastsatte bebyggelsesprocent, idet hans nye hus med en vinkelstue var 50 m2 for stor. 
Anders Andersen foreslog kommunen, at han nøjedes med at nedrive vinkelstuen, hvilket ville bringe 
hans forhold ned under den lovlige maksimale bebyggelsesprocent. Det afslog kommunen, der i 
overensstemmelse med sin nultolerancepolitik krævede hele huset nedrevet. 
 
Efter nogle udskiftninger i februar 2013 i kommunalbestyrelsen på grund af dødsfald skiftede flertallet i 
denne. Det nye flertal besluttede på et møde den 21. februar 2013 at opgive nultolerancepolitikken. 
Dette resulterede bl.a. i, at flere grundejere, der efter 21. februar 2013 havde overskredet lokalplanens 
bestemmelser om bebyggelsesprocent, nu fik dispensation til dette. 
 
I et læserbrev i den lokale avis gav Børge Børgesen, der var en del af det tidligere flertal i 
kommunalbestyrelsen, udtryk for, at det var ulovligt, at kommunalbestyrelsen på den måde skiftede 
linje, og at der var tale om en uacceptabel forskelsbehandling mellem personer, der tilsidesatte 
lokalplanbestemmelser før og efter den 21. februar 2013. 
 
Et af de nye medlemmer af kommunalbestyrelsen, som den 21. februar 2013 havde stemt for at opgive 
nultolerancepolitikken, var Christian Christensen, som selv havde været ramt af denne politik, hvilket 
han var meget utilfreds med. 
 
Journalist Erik Eriksen anmodede om aktindsigt i sagen om opgivelse af nultolerancepolitikken. I sagen 
lå en indstilling fra udvalget for teknik og miljø under kommunalbestyrelsen og et notat fra en 
embedsmand ved kommunen. Indstilling og notat indeholdt generelle overvejelser om, hvorvidt 
nultolerancepolitikken var lovlig og hensigtsmæssig. Herudover var der i sagen en oplysning om, i hvor 
mange tilfælde der var givet afslag på dispensation under henvisning til nultolerancepolitikken. 
Kommunen afslog aktindsigt i alle sagens akter. 
 
Journalist Erik Eriksen var utilfreds med afslaget og overvejede, hvilke forvaltningsmyndigheder han 
kunne indbringe afslaget for eller henvende sig til med henblik på en efterprøvelse af dette. 
 
Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb.  
 
 
Bilag: Uddrag af planloven 
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BILAG: Uddrag af planlovens § 19, stk. 1, § 51, stk. 1 og 5, samt § 58, stk. 1, nr. 4. 
 
 
 
§ 19, stk. 1. 
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan ….., hvis dispensationen ikke er 
i strid med principperne i planen ….. . 
 
 
§ 51, stk. 1 og 5. 
Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel i 
loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner ….. . 
Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har 
underordnet betydning. 
 
 
§ 58, stk. 1, nr. 4. 
Til Natur- og Miljøklagenævnet ….. kan påklages: ….. 
4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov 
og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, ….. . 
 
 
 
 
 
  
 


