
Rettevejledning til AO 1: 
 
Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger:  
 
 
1: Opfylder kommunens partshøring den 31. januar 2011 kravene til en partshøring? 
 
 
2: Kommunens skrivelse af 8. februar 2011: 
  
 a:  Opfylder begrundelsen indholdsmæssigt kravene til en begrundelse? 
  
 b:  Opfylder klagevejledningen indholdsmæssigt kravene til en klagevejledning? 
 
 
3: Er klagefristen overskredet, da Birte Bentsen klager den 15. marts 2011? 
 
 
4: Hvilken myndighed afgør, om klagefristen er overskredet? 
 
 
5: Borgmesterens skrivelse af 28. marts 2011: 
  
 a:  Er det sagligt at lægge vægt på samarbejdet med Frede Fugl? 
 
 b:  Kan Birte Bentsen støtte ret på den interne regel? 
 
 
6: Kan Birte Bentsen pålægges en karantæne i forhold til fremmøde på rådhuset som 
 beskrevet? 
 
   

*   *   *   *   * 
 

 
 
Ad 1: Opfylder kommunens partshøring den 31. januar 2011 kravene til en partshøring? 
 
Problemstillingen relaterer sig til selve grundlaget for partshøringen, jf. forvaltningsloven § 
19, stk. 1. Partshøringen skal være konkret og omfatte de faktiske omstændigheder, der 
indgår i sagen – alt på en sådan måde, at adressaten kan forholde sig til dem. 
 
I den konkrete sag partshøres der over, at Birte Bentsen har manglet samarbejdsvilje. Der 
er tale om en vurdering, som det, uden en nærmere konkretisering, næppe er muligt at 
forholde sig til. De underliggende oplysninger fra Frede Fugl skulle have været inddraget i 
partshøringen. 
 



Grundlaget for partshøringen kan derfor ikke anses for at være dækkende, jf. herunder 
Ufr. 2005.37. 
 
Se hertil: Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave side 239 f. 
 
 
2: Kommunens skrivelse af 8. februar 2011: 
  
a:  Opfylder begrundelsen indholdsmæssigt kravene til en begrundelse? 
 
Der er tale om en bebyrdende forvaltningsakt, der meddeles skriftligt; derfor skal den 
begrundes, jf. forvaltningslovens § 22. 
 
Det fremgår af opgaveteksten, at der er henvist til de ”relevante bestemmelser i 
aktivloven”. Kravet i forvaltningslovens § 24, stk. 1, om, at der skal henvises til de 
relevante retsregler, skal derfor ikke diskuteres. 
 
I følge forvaltningslovens § 24, stk. 1, skal en begrundelse, når denne beror på et 
administrativt skøn, angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skøns-
udøvelsen. Den konkrete afgørelse er skønsmæssig; kommunen skønner, at en revalide-
ringsplan ikke er realistisk, og at Birte Bentsen er uegnet til at arbejde i butik. Men der er 
ikke i begrundelsen redegjort tilstrækkeligt for de hovedhensyn, der har båret dette skøn. 
 
Endvidere skal en begrundelse – om fornødent – indeholde en kort redegørelse for de 
oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig 
betydning for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 2. Begrundelsen indeholder heller 
ikke en sådan redegørelse. 
 
Sammenfattende er begrundelsen upræcis og ikke tilstrækkelig til at opfylde de indholds-
mæssige krav i forvaltningslovens § 24. 
 
Se hertil: Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave side 350 ff., særligt side 352. 
 
b:  Opfylder klagevejledningen indholdsmæssigt kravene til en klagevejledning? 
 
Der er tale om en bebyrdende forvaltningsakt, der kan påklages. Af samme årsag skal der 
gives klagevejledning, jf. forvaltningslovens § 25. 
 
Forvaltningslovens § 25, opregner de oplysninger, som en klagevejledning skal indeholde. 
Den anførte klagevejledning indeholder alle disse oplysninger med undtagelse af en: 
Oplysning om klagefristen på 4 uger, jf. retssikkerhedslovens § 67, stk. 1. 
 
Den blotte henvisning i klagevejledningen til selve lovbestemmelsen, hvoraf klagefristen 
fremgår, kan ikke anses for tilstrækkelig, da forvaltningslovens § 25, jf. dennes ordlyd, 
stiller krav om, at fristen oplyses i klagevejledningen.  
Klagevejledningen indeholder derfor ikke de nødvendige oplysninger. 
 
Se hertil: Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave side 365 f. 



 
 
3: Er klagefristen overskredet, da Birte Bentsen klager den 15. marts 2011? 
 
Konsekvensen af den mangelfulde vejledning om klagefristen er, at fristen ikke er begyndt 
at løbe, da Birte Bentsen klager den 15. marts 2011.  
 
Det indebærer, at klagefristen ikke kan anses for overskredet. Klagen skal derfor realitets-
behandles. 
 
Se hertil: Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave side 422 f. 
 
 
4: Hvilken myndighed afgør, om klagefristen er overskredet? 
 
Forvaltningsrettens hovedregel er, at en myndighed selv afgør sin egen kompetence, 
herunder om procesforudsætningerne er opfyldt. Det indebærer, at det er rekursinstansen 
– konkret beskæftigelsesankenævnet – der skal afgøre, om klagen skal realitetsbehandles 
eller afvises som for sent indgået. 
 
Det fremgår i øvrigt udtrykkeligt af restsikkerhedslovens § 66, stk. 2, at klagen skal 
videresendes til klageinstansen, når klager ikke får medhold, og af samme lovs § 67, stk. 
2, at formanden for beskæftigelsesankenævnet har kompetencen til at se bort fra 
klagefristen, når der er særlig grund hertil.  
 
Ifølge opgaveteksten er det kommunen, der afviser klagen med den begrundelse, at 
klagefristen er overskredet. Kommunen overskrider derfor sin kompetence, da den afviser 
Birte Bentsens klage. 
 
Se hertil: Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave, side 45 ff. 
 
 
5: Borgmesterens skrivelse af 28. marts 2011: 
  
a:  Er det sagligt at lægge vægt på samarbejdet med Frede Fugl? 
 
Det fremgår af borgmesterens svar, at man på grund af det tætte samarbejde med 
dyrehandleren ikke vil drage de oplysninger, man får fra ham, i tvivl. Det følger – om end 
indirekte – heraf, at kommunen i sagen udelukkende har lagt dyrehandlerens udlægning af 
sagen til grund for afgørelsen. Man har ikke (villet) inddrage(t) Birte Bentsens indvendinger 
eller i øvrigt fundet anledning til at undersøge sagen nærmere. Herved er undersøgel-
sesprincippet tilsidesat. 
 
Se hertil: Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave, side 161 ff.  
 
At kommunen lægger vægt på det tætte samarbejde, man generelt set har med 
dyrehandleren, må anses for at være et usagligt hensyn, der ikke må indgå i kommunens 
vurdering af Birte Bentsens sag.  



Der kan henvises til FOB 2008-479 (der ikke indgår i pensum), der omhandler et lignende 
tilfælde.  
 
Se hertil: Almindelige Emner, 5. udgave, side 223 ff. 
 
b:  Kan Birte Bentsen støtte ret på den interne regel? 
 
Ifølge den interne regel og kommunens praksis har borgerne ret til et nyt forrevali-
deringstilbud, hvis det første afbrydes inden for den første måned. Birte Bentsens tilbud 
afbrydes inden for den første måned.  
 
Der er tale om en (intern) regel for sagsbehandlingen, der tildeler borgerne ”en ret”. En til-
sidesættelse af denne regel uden saglig grund kan opfattes som en tilsidesættelse af 
lighedsprincippet, da reglen udtrykker kommunens praksis. Trods de negative oplysninger 
fra Frede Fugl er det næppe dokumenteret, at der skulle være grundlag for at fravige den 
omtalte retningslinje.  
 
Birte Bentsen må derfor som udgangspunkt have krav på at blive behandlet i overens-
stemmelse med de retningslinjer, der fremgår af den interne regel, og hun har derfor krav 
på et nyt tilbud. Det er derfor ikke korrekt, når borgmesteren anfører, at Birte Bentsen ikke 
kan påberåbe sig den interne regel. 
 
Se hertil: Almindelige Emner, 5. udgave, side 134 ff., og side 260 ff. 
 
 
6: Kan Birte Bentsen pålægges en karantæne i forhold til fremmøde på rådhuset som 
beskrevet? 
 
Birte Bentsen øver hærværk på rådhuset, idet hun smider en pc på gulvet og vælter et 
bord. Endvidere truer hun med vold. 
 
Anstaltsanordninger kan i sådanne situationer udgøre hjemmelsgrundlaget for en 
bortvisning fra en institution. Henset til alvorligheden af Birte Bentsens handlinger – 
hærværk og trusler om vold – må det anses for berettiget at pålægge hende karantæne fra 
personligt fremmøde på rådhuset i den omtalte periode. 
 
Ser hertil: Almindelige Emner, 5. udgave, side 206 ff. 
 
Der må ved vurderingen heraf lægges vægt på, at Birte Bentsen ikke afskæres fra kontakt 
til kommunen. Hun kan stadig kontakte kommunen telefonisk og skriftligt. Der må endvide-
re lægges vægt på, at foranstaltningen er forholdsvis kortvarig. Proportionalitetsprincippet 
synes derfor iagttaget. 
 
Se hertil: Almindelige Emner, 5. udgave, side 264 ff. 



Rettevejledning til AO 2 
Sagsforløbet om Bryggeriet Stjernen 

1. Retsanvendelse eller skøn 
Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1, er retsanvendelse, idet bestemmelsen efter sin 
ordlyd må forstås således, at Miljøstyrelsen skal meddele tilladelse til forhøjet pant, 
hvis det dokumenteres, at indkøbsprisen overstiger 5 kr., hvilket er tilfældet. Panten 
skal så fastsættes til 5 kr. Styrelsen har efter den givne begrundelse anvendt 
bestemmelsen som et skøn, hvilket er en fejlfortolkning. Der er derimod tale om 
retskrav i medfør af en præcis regel. Se Almindelige emner s. 215-19 om de 
forskellige typer af regler. 

2. Usagligt hensyn 
Det er i sig selv et uvedkommende hensyn, når styrelsen lægger vægt på, at 
bryggeriet i en anden sammenhæng er idømt en bøde for at overtræde 
pantbekendtgørelsen. Se Almindelige emner s. 223 ff. om grundsætningen om 
saglig forvaltning. Hertil kommer som ovenfor nævnt, at bestemmelsen ikke giver 
grundlag for at inddrage overvejelser udover selve reglens kriterium. 

3. Rettelse ved domstolene 
Da der er tale om retsanvendelse, og da styrelsens regelanvendelse er fejlagtig, er 
afgørelsen ugyldig. Bryggeriet vil derfor få medhold i sin påstand om at pantbeløbet 
skal udgøre 5 kr. Se Almindelige emner s. 432 om rettelse. 

4. Erstatningskravet 
Tabet er ikke bestridt, hvorfor det følger af forhandlingsprincippet, at beløbet 
uprøvet lægges til grund af retten. Se Almindelige emner  s. 377-82 om påstande, 
anbringender og forhandlingsprincippet. Spørgsmålet er, om der er et 
ansvarsgrundlag. Da styrelsen har fejlfortolket reglen og anvendt den som et skøn i 
stedet for retsanvendelse, er der tale om en væsentlig fejl (fejlfortolkning, se 
Almindelige emner s. 442) som bevirker ugyldighed, og dermed er der formodning 
for culpa, Almindelige emner s. 570. Der foreligger ikke forhold, der kan ændre på 
denne formodning, og styrelsen er derfor erstatningsansvarlig. Tabet er en 
umiddelbar følge af den fejlagtige afgørelse, og der er altså årsagsforbindelse. 
Tabet er også en naturlig følge, og der er således ikke grundlag for at anse tabet for 
upåregneligt (inadækvat), Almindelige emner s. 559. Bryggeriet får derfor erstatning 
for sit tab. 

Sagsforløbet om flaskeproducenten Glas og flasker A/S 

1. Reglens karakter 
Bekendtgørelsens § 17 er en ”kan-regel” og overlader derfor Miljøstyrelsen et frit 
skøn, Almindelige emner s. 218. 



2. Betydningen af, at der er tale om forhåndsbesked 
Styrelsen tager stilling til en disposition virksomheden påtænker. Der er derfor tale 
om forhåndsbesked, jf. Almindelige emner s. 99-100. Betingelserne for at anse 
denne for at være bindende er opfyldt, og en sådan udtalelse er undergivet 
selvstændig prøvelse, Alm. emner s. 358. Styrelsens afvisningspåstand kan derfor 
ikke tages til følge. Der kræves ikke på nogen måde en diskussion af, om 
virkningen i øvrigt ville være afvisning, frifindelse eller om der også ville ske en 
prøvelse af en vejledende udtalelse. 

3. Kredsen af hensyn 
Styrelsen lægger vægt på to hensyn. Hensynet til, at flasker genbruges og dermed 
indgår i returordningen og pålægges pant, fremgår direkte af bekendtgørelsens § 3, 
stk. 1, og er lovens hovedregel. Hensynet er således sagligt. Derimod er hensynet 
til, at virksomheden er en stor aktør på markedet og påfører de mindre 
virksomheder i branchen hård konkurrence, et usagligt hensyn, som klart ligger 
uden for den kreds af hensyn, som Miljøstyrelsen kan varetage. Der er også tale 
om brud på det organisatoriske specialitetsprincip, idet konkurrenceforhold 
henhører under konkurrencemyndighederne, Almindelige emner s. 241. 

4. Afvejningen af de involverede hensyn 
Der foreligger således både saglige og usaglige hensyn. Det forhold, at der indgår 
et usagligt hensyn, behøver dog ikke i sig selv føre til ugyldighed, idet dette kan 
bero på en konkret væsentlighedsvurdering af fejlens formodede betydning for 
udfaldet af afvejningen. 
Domstolene kan alt efter retssagens tilrettelæggelse fokusere på, om det saglige 
hensyn kan bære afgørelsen, eller om det usaglige hensyn må anses for det 
væsentligste, Almindelige emner s. 224 ff og 445. 
Da opgaveteksten ikke giver grundlag for at vurdere dette nærmere, må det anses 
for rigtigst at nå til, at domstolene vil tilsidesætte det udøvede skøn som ugyldigt og 
hjemvise sagen til fornyet behandling, idet domstolene normalt ikke vil foretage en 
tilbundsgående prøvelse af afvejningen, Almindelige emner s. 400-01. Der vil i al 
fald ikke være grundlag for at tage virksomhedens påstand om rettelse til følge, da 
hensynet til lovens hovedregel vægter tungt. Se Almindelige emner s. 257 om 
hovedregler som prioriteringsregler. 

5. Erstatningskravet 
Som anført har styrelsen varetaget et klart usagligt hensyn, og da der er formodning 
for culpa ved ugyldighed, er der et ansvarsgrundlag, men det kan ikke antages, at 
virksomheden kan få erstatning, da den ikke kan løfte bevisbyrden for, at der er 
årsagssammenhæng. Der er som nævnt tale om et skøn, og det kan ikke udelukkes 
at afslaget materielt er berettiget. Virksomheden kan derfor ikke bevise, at 
afgørelsen uden fejlen med overvejende sandsynlighed ville være blevet en anden, 
og den bevismæssige usikkerhed om fejlens betydning kommer altså i denne 



situation virksomheden til skade modsat ved ugyldighedsvurderingen. Se 
Almindelige emner s.574. Det centrale er, at problemet om causa behandles, 
hvorimod argumentationen må tillægges større vægt end selve resultatet. 

Pensumhenvisninger: 
Almindelige emner, 5. udgave, 2009 

 


