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AARHUS UNIVERSITET 

Formular II - side 1 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Sommereksamen 2012 

 

Juridisk kandidateksamen  Ordning: 

Del/delprøve/fase:  2. år af bacheloruddannelsen  

Fag: Forvaltningsret 

Opgavetype: AO 

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden):  5 

Eksamensdag: Mandag den 14. maj 2012 kl. 9.00 – 14.00 

Eksamenslokale: Finlandsgade 8, bygning 5106-5108, 8200 Aarhus N  

                            Trøjborg, bygning 213, lokale 139 

                             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:    TRINIDAD sommereksamen 2012 
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AO 1 

 

Efter ansøgning fik råstofindvindingsfirmaet ”Sand og Grus A/S” den 4. januar 2012 af Udvalget for Teknik 
og Miljø under Storby Kommunalbestyrelse tilladelse til på matr.nr. 2x Lilleby By, Lilleby, at indvinde 2000 
m3 sand (svarende til 100 lastvognslæs), jf. råstoflovens § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1 (vedlagt). Tilladelsen blev 
givet på følgende vilkår:  

”1. Efter råstofindvindingens afslutning skal arealet efterbehandles på en ordentlig måde. 

2. Som sikkerhed for opfyldelsen af vilkår 1. skal ”Grus og Sand A/S” stille en ikke tidsbegrænset 
bankgaranti på 50 mio. kr. fra Storby Bank, Vestergade 10, 9999 Storby, med betaling af normalt gebyr til 
banken. 

3. Storby Kommune kan når som helst kræve garantibeløbet ændret, hvis kommunen skønner det 
nødvendigt på grund af prisudviklingen for efterbehandling”. 

Virksomheden ”Sandkompagniet”, der også gravede sand i området, var utilfreds med tilladelsen til ”Sand 
og Grus A/S” og mente, at ”Sandkompagniet” skulle have været partshørt inden tilladelsen til ”Sand og 
Grus A/S”, idet priserne på sand i området nu ville falde. 

Den 18. april 2012 gav det nævnte Udvalg for Teknik og Miljø meddelelse til ”Sand og Grus A/S” om, at man 
tilbagekaldte tilladelsen til råstofindvinding, således at denne skulle ophøre den 25. april 2012. Årsagen var, 
at man nu vurderede sagen anderledes, efter at et kommunalbestyrelsesmedlem fra ”Erhvervslisten” var 
skiftet over til ”Naturlisten”, der herefter havde flertal i Storby Kommunalbestyrelse og i udvalget. 
Kommunen lagde nu vægt på, at råstofindvindingen ville kunne skæmme naturen i et vist omfang. Udvalget 
mente ikke, at råstoflovens § 11, stk. 1 (vedlagt), hindrede en sådan tilbagekaldelse. ”Sand og Grus A/S” 
blev ikke partshørt eller i øvrigt inddraget forud for afgørelsen om tilbagekaldelse. Under behandlingen af 
sagen om tilbagekaldelse medvirkede kommunalbestyrelsesmedlem Rasmus Rasmussen, der i de lokale 
medier havde givet udtryk for, at han ville arbejde for, at sandindvinding foretaget af professionelle 
virksomheder som f.eks. ”Sand og Grus A/S” blev stoppet snarest muligt, da indvindingen var ødelæggende 
for landskabet.  

”Sand og Grus A/S” protesterede over for udvalget mod tilbagekaldelsen, idet man gjorde gældende, at den 
var uberettiget og var behæftet med sagsbehandlingsmangler, samt at tilbagekaldelsen skulle have været 
behandlet af selve kommunalbestyrelsen, der ikke kunne overlade sådanne opgaver til et udvalg. 

Der ønskes en begrundet stillingtagen til de forvaltningsretlige problemer, som det beskrevne  
hændelsesforløb giver anledning til. 

 

Bilag: 

Råstoflovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 1-4 og § 11, stk. 1. 
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Bilag: Uddrag af råstofloven 

 

  § 7, stk. 1. Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer og etablering af anlæg på indvindingsstedet til brug for 
indvindingen må kun ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.  

 

  § 10, stk. 1-4. En tilladelse efter § 7, stk. 1, skal indeholde vilkår om 

1) virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige 
gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden, 

2) at der stilles sikkerhed for, at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og 
3) at indvindingen og efterbehandlingen sker efter en plan, der er godkendt af kommunalbestyrelsen, 

og som indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen. 
 
    Stk. 2. En tilladelse kan indeholde vilkår om, at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres 
kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. 
    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår ………………. . 
    Stk. 4. Sikkerhedsstillelsen som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal dække kommunalbestyrelsens udgifter til  
efterbehandling ved en selvhjælpshandling …… . Kommunalbestyrelsen kan regulere sikkerhedsstillelsens 
størrelse, hvis grundlaget for beregningen ændres væsentligt. 

 

§ 11.  

   Stk. 1. En tilladelse kan i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt 
tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. 
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AO 2 

 

Kommunalbestyrelsen i Fjordkøbing Kommune behandlede på sit møde den 17. januar 2012 spørgsmålet 
om, hvorvidt den kommunale skole i Andekær med 80 elever skulle lukkes som følge af nødvendige 
besparelser på skoleområdet. 

Under debatten, der blev overværet af en række forældre til børn på Andekær skole, måtte borgmesteren 
flere gange bede tilhørerne om at være stille, men da fire af disse på ny råbte ukvemsord mod de 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der argumenterede for at lukke skolen, bortviste borgmesteren de fire 
fra lokalet. To af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gik ind for at bevare skolen, protesterede over 
for borgmesterens beslutning, og fandt, at den var udtryk for en undertrykkelse af ytringsfriheden og 
borgernes ret til at overvære kommunalbestyrelsens møder. Borgmesteren fastholdt dog, med opbakning 
fra kommunalbestyrelsens flertal, sin beslutning. 

Udfaldet af kommunalbestyrelsens behandling af selve sagen blev, at skolen skulle lukkes pr. 1. juli 2012, så 
børnene fra skoleåret 2012-2013 skulle gå på den større naboskole i Gåseby. For denne beslutning stemte 
19, mens 6 stemte imod. Det lægges til grund for besvarelsen, at denne beslutning er lovlig. 
Kommunalbestyrelsen overlod det til direktøren for kommunens skoleforvaltning (skoledirektøren), at 
foretage de fornødne personalemæssige konsekvenser af beslutningen for at opnå de nødvendige 
besparelser. Det lægges til grund for besvarelsen, at denne delegation er lovlig. 

Skoledirektøren indkaldte lederen for Andekær skole, Niels Nielsen, og lederen af Gåseby skole til en 
drøftelse af de personalemæssige konsekvenser for de ansatte på Andekær skole. Efter mødet udarbejdede 
Niels Nielsen en indstilling til skoledirektøren om, hvilke medarbejdere der kunne fortsætte. Skolens 
medarbejdere bad om aktindsigt i skolelederens indstilling, men fik skriftligt afslag uden nogen nærmere 
forklaring. 

Efter en ny drøftelse med de to skoleledere besluttede skoledirektøren herefter at indlede afskedigelsessag 
mod Andekær skoles overenskomstansatte pedel Bo Andersen, og mod to af Andekær skoles 
overenskomstansatte lærere, Carl Nielsen og Dorte Pedersen. På skolen var der ti lærere, hvoraf de seks var 
kommunale tjenestemænd, og de fire overenskomstansatte. Endvidere besluttede skoledirektøren, at Niels 
Nielsen blev anvist en stilling med uændret løn som fuldmægtig uden ledelsesansvar i kommunens 
skoleforvaltning, da han ikke fandt Niels Nielsen egnet til en lederfunktion på en skole. Niels Nielsen var 
utilfreds med, at han ikke var blevet inddraget i en dialog, og han oplyste skoledirektøren om, at han ikke 
ville acceptere den anviste stilling. Niels Nielsen var 61 år og havde fungeret som tjenestemandsansat 
skoleleder i kommunen i 20 år. I hans ansættelsesbrev var ansættelsesområdet anført som kommunens 
skoleforvaltning og stillingsbetegnelsen skoleleder. Det lægges ved besvarelsen til grund, at Niels Nielsen er 
omfattet af regler svarende til det kommunale tjenestemandsregulativ, der indeholder regler svarende til 
tjenestemandsloven. Der kan således i besvarelsen henvises til tjenestemandslovens regler.  

Skoleleder Niels Nielsen blev, efter at have nægtet at overtage den anviste stilling, korrekt partshørt, og 
blev herefter afskediget med pension, da hans stilling var nedlagt, og da han ikke ønskede at overtage den 
anviste stilling. Niels Nielsen protesterede mod dette. 
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 I de tre øvrige afskedigelsessager blev der foretaget partshøring efter forvaltningslovens regler. 

Pedel Bo Andersen anførte, at den påtænkte afskedigelse var ulovlig. Bo Andersen blev afskediget med 
korrekt varsel, og afskedigelsen blev begrundet med lukningen af skolen og at der ikke var økonomisk 
mulighed for at tilbyde ham arbejde på en anden skole eller på anden måde inden for kommunen. Der 
henvistes til de relevante retsregler. 

De to lærere, Carl Nielsen og Dorte Pedersen, protesterede mod de påtænkte afskedigelser, og anførte, at 
de var usaglige. De blev begge afskediget med korrekt varsel. I begrundelsen herfor anførtes 
regelgrundlaget, og at afskedigelserne var nødvendige som følge af besparelser, at kommunen havde valgt 
af økonomiske grunde ikke at afskedige nogen af de tjenestemandsansatte lærere, og at der ikke var ledige 
lærerstillinger på andre af kommunens skoler. Ved valget af de to ud af fire overenskomstansatte lærere 
havde kommunen alene lagt vægt på anciennitet, og at de to lærere havde lavest aniciennitet. 

Alle fire personalesager blev herefter indbragt for domstolene. Skoleleder Niels Nielsen nedlagde påstand 
om krav på løn. Pedel Bo Andersen krævede erstatning for usaglig afskedigelse. De to lærere nedlagde 
påstand om, at afskedigelserne er ugyldige med den virkning, at ansættelsesforholdet fortsat består, 
subsidiært betaling af et beløb. Kommunen påstod i alle sagerne frifindelse. 

Der ønskes på baggrund af de beskrevne hændelsesforløb en begrundet stillingtagen til de 
forvaltningsretlige problemer hændelsesforløbene giver anledning til, samt hvordan de fire retssager kan 
forventes at blive afgjort. 

 

 

 

 


