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AO 1 

 

Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området 
gældende lokalplan, jf. planlovens § 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit 
parcelhus. 

Under en af kommunalbestyrelsen korrekt gennemført nabohøring oplyste naboen, Børge Børgesen, over 
for kommunen, at han ville undlade at gøre indsigelse mod dispensationen, hvis det blev fastsat som vilkår 
for dispensationen, at Anders Andersen skulle opføre en større læmur af mursten i skellet ind til Børge 
Børgesens grund. Børge Børgesen nævnte, at han ønskede dette vilkår for, at han kunne få en mur, som 
han kunne bruge til at bygge op ad, når han om kort tid skulle opføre en ny garage, og for at undgå 
eventuelle mindre indbliksgener en meter ind i sin have fra et lille vindue i Andersens tilbygning (der 
påtænktes opført i én etage). Kommunalbestyrelsen meddelte herefter den 10. marts 2011 Anders Andersen 
dispensationen med det af Børge Børgesen ønskede vilkår. 

Anders Andersen, der ikke kendte naboens høringssvar, undrede sig over vilkåret, som der ikke var givet 
nogen forklaring på, og som ville koste ham 100.000 kr. Ved en henvendelse til kommunen fik han oplyst, at 
vilkåret var fastsat af hensyn til naboen for at undgå de nævnte indbliksgener og for at give ham en mur til 
brug for en ny garage. 

Anders Andersens nabo til den anden side, Christian Christensen, ønskede under kommunalbestyrelsens 
behandling af dispensationssagen, at denne skulle udsættes, fordi han ville afgive en udtalelse, jf. 
forvaltningslovens § 21. Christian Christensen ville ikke kunne se tilbygningen og muren fra sin ejendom, 
men han mente, at den ville virke skæmmende, når han i sin bil kørte på den nærliggende motorvej til og fra 
arbejde. Christian Christensens henvendelse af 15. februar 2011 til kommunen om udsættelse blev imidlertid 
afslået af kommunalbestyrelsen den samme dag. 

David Davidsen boede inden for lokalplanområdet, men var ikke direkte generet af den i dispensationen 
omhandlede tilbygning og mur. Han var imidlertid utilfreds med, at området efter hans mening begyndte at 
se mindre pænt ud, fordi det blev  ”klasket til” af for mange tilbygninger. Under henvisning til dette indsendte 
han rettidigt den 21. marts 2011 en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, 
med anmodning om, at dette skulle annullere dispensationen til Anders Andersen. Han fremhævede i 
klageskrivelsen udtrykkeligt, at det var selve det mindre pæne ved de mange tilbygninger, han klagede over, 
mens muren var ligegyldig for ham. (Det skal ved besvarelsen lægges til grund, at nævnet vil anse Davidsen 
for klageberettiget). Nævnet indledte herefter overvejelser om, hvorvidt man kunne behandle klagen. 

Efter at have set en kopi af David Davidsens klage tilkendegav kommunalbestyrelsen, at man fandt det 
rigtigst at fastholde dispensationen til Anders Andersen, men at man var enig i, at området var i risiko for at 
blive mindre pænt på grund af mange tilbygninger. Da kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011 
behandlede Erik Eriksens ansøgning om dispensation, der ligesom Anders Andersens ansøgning var 
indsendt den 9. februar 2011 og helt svarede til Andersens ansøgning, besluttede kommunalbestyrelsen på 
den baggrund at meddele afslag på Erik Eriksens ansøgning. 

Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. 

Vedlagt: Planlovens § 19, stk. 1, og § 58 (uddrag). 
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BILAG 

Lov om planlægning (planloven) (uddrag). 

 

 

§ 19. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan ……… 

 

 

§ 58. 

Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 
kan påklages: ……… 

 

4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af den lov og regler 
udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål …..  
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AO 2 

 

Den 8. juni 2011 behandlede Rynkeby Kommunalbestyrelse to sager, der begge omhandlede tilbud, som 
kommunen – under behørig iagttagelse af udbudsreglerne – havde modtaget fra firmaet MultiCare a/s. 

Ifølge det første tilbud kunne firmaet, der rådede over fagligt kompetent personale, overtage behandlingen af 
kommunens sager vedrørende ansøgninger om pladser på kommunens plejehjem.  

Det andet tilbud omhandlede bespisning af beboerne på kommunens plejehjem. MultiCare a/s, der også 
havde en cateringafdeling, tilbød således at levere mad til kommunens plejehjem.   

Umiddelbart forud for mødets start orienterede kommunalbestyrelsesmedlem Børge Bentsen borgmester 
Albert Andersen om, at han havde et intimt forhold til direktøren i cateringafdelingen hos MultiCare a/s. Af 
samme grund mente han, at han ville være inhabil i sagen vedrørende leveringen af mad til plejehjemmene. 
Derimod mente han ikke, at han var inhabil i sagen vedrørende MultiCare a/s’ overtagelse af sagerne 
vedrørende visitationen til plejehjemmene.  

Borgmester Albert Andersen var enig med Børge Bentsen i denne vurdering. De to blev derfor enige om, at 
Børge Bentsen skulle forlade kommunalbestyrelsesmødet, når kommunalbestyrelsen nåede frem til sagen 
vedrørende leveringen af mad til kommunens plejehjem. 

Da mødet var begyndt, forelagde borgmester Albert Andersen først sagen vedrørende tilbuddet fra MultiCare 
a/s om at overtage behandlingen af sagerne vedrørende visitationen til kommunens plejehjem. Han oplyste, 
at praktiske hensyn talte for at overdrage opgaven til MultiCare a/s, idet firmaet kunne effektivisere 
sagsbehandlingen således, at sagsbehandlingstiden blev forkortet med flere uger. Kommunalbestyrelsen 
vedtog enstemmigt at acceptere tilbuddet fra MultiCare a/s. Børge Bentsen forlod herefter mødelokalet. 

Borgmester Albert Andersen forelagde ligeledes sagen om MultiCare a/s’ levering af mad til plejehjemmene. 
Han oplyste, at kommunen ville spare en million kr. om året ved at overdrage opgaven til MultiCare a/s. Til 
dette kom, at MultiCare a/s arbejdede efter Thyra Franks livsglæde-koncept. En accept af tilbuddet ville 
derfor også betyde, at beboerne på plejehjemmene ville få bedre service med f.eks. rødvin til 
middagsmaden. 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at acceptere tilbuddet fra MultiCare a/s om at levere mad til 
plejehjemmene. MultiCare a/s overtog fra den 1. august 2011 såvel behandlingen af kommunens sager 
vedrørende visitation til kommunens plejehjem som bespisningen af beboerne på plejehjemmene. 

Ikke alle var tilfredse med MultiCare a/s. Den 10. oktober 2011 klagede Sussi Søgård rettidigt til det sociale 
nævn over, at hun havde fået afslag på sin ansøgning om at blive optaget på venteliste til en plads på et 
plejehjem, jf. lov om social service § 192 a, stk. 1. Begrundelsen for afslaget var, at Sussi Søgård ikke havde 
særligt behov for en plads på et plejehjem, da hun ikke opfyldte de helbredsmæssige betingelser herfor. Der 
var i afgørelsen, som var truffet efter forudgående partshøring, behørigt redegjort for skønsudøvelsen, og der 
var henvist til de relevante lovbestemmelser. Afgørelsen var truffet af MultiCare a/s, der også havde 
foretaget den i loven forskrevne genbehandling af sagen forud for fremsendelsen til det sociale nævn. 

Den 25. oktober 2011 modtog statsforvaltningen, det kommunale tilsyn en klage fra Carlo Cramer, der var 
beboer på plejehjemmet Tusindfryd i Rynkeby. I klagen skrev Carlo Cramer, at MultiCare a/s’ mad var 
elendig, og den rødvin, der blev serveret til maden var udrikkelig. Han bad statsforvaltningen gribe ind over 
for ”denne ulovlige privatisering”. 

 



4 
 

Sagerne blev omtalt i Rynkeby Tidende. Avisen kunne også berette, at selv om Børge Bentsen havde forladt 
mødelokalet, da sagen om MultiCare a/s’ levering af mad til plejehjemmene blev behandlet, havde han 
alligevel haft en finger med i spillet: Børge Bentsen havde under sagens behandling haft kontakt via sms 
med en partifælle inde i byrådssalen. Partifællen havde løbende orienteret Børge Bentsen om debatten, og 
Børge Bentsen havde sendt oplysninger til partifællen, som havde anvendt dem i debatten. Artiklen blev af 
en anonym borger sendt til statsforvaltningen. 

Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb, herunder til 
hvorledes det sociale nævn og statsforvaltningen, det kommunale tilsyn skal forholde sig til de to klager og 
oplysningerne i avisartiklen.  

Vedlagt: Lov om social service § 166 og § 192a, stk. 1, samt retssikkerhedslovens § 66, stk. 1 og 2 (uddrag). 

 

  



5 
 

Uddrag af lov om social service: 

 

 

§ 166: Kommunalbestyurelsens afgørelse efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne 
lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for det 
sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område.  

 

§ 192a, stk.1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, 
jf. § 192, eller for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger mv., en sådan 
plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. 

 

 

Uddrag af kapitel 10 i retssikkerhedsloven: 

 

 
§ 66, stk. 1: Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, om der 

er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først afleveres 
til den myndighed, som har truffet afgørelsen….  

 
stk. 2: Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for 

afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. 
 

 

 

 

 

 

 


