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Rettevejledning AO 1 (sommereksamen 2012) 

 

1. Efterbehandlingsvilkår 

Vilkåret om efterbehandling har hjemmel i råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 1 og 3. 

Vilkåret opfylder imidlertid ikke bestemthedskravet, idet kravet er det løse og ubestemte ”på en ordentlig 
måde”. (AE, 5. udg., s. 288, Sagsbeh., 6. udg., s. 339 f.). 

Vilkåret må fortolkes indskrænkende, f.eks. således, at virksomheden alene skal opfylde visse normale 
minimumskrav vedr. efterbehandling (AE, 5. udg., s. 290). 

Enkelte studerende vil måske komme ind på, at der ikke foreligger en plan for efterbehandlingen. Det er 
ikke tanken, at dette problem skal drøftes selvstændigt i en opgavebesvarelse, idet planen normalt er en 
integreret del af efterbehandlingsvikårene i forbindelse med en råstofindvindingstilladelse og derfor i 
opgavens sammenhæng er søgt dækket af det løse udtryk ”på en ordentlig måde”. Det er imidlertid ikke en 
fejl, hvis en besvarelse også drøfter spørgsmålet om plan, tværtimod må det efter omstændighederne 
tillægges en plusværdi. 

2. Vilkår om sikkerhedsstillelse – størrelsen 

Vilkåret om sikkerhedsstillelse har som udgangspunkt hjemmel i råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2. 

Det krævede beløb på 50 mio. kr. er imidlertid meget stort set i forhold til en råstofindvinding på 100 
lastvognslæs. Vilkåret indebærer, at der i princippet afsættes ½ mio. kr. til med jord at genopfylde og 
udjævne mv. et ”hul i jorden” på 20 m3 efter hvert vognlæs. Dette er ude af proportioner. Vilkåret opfylder 
kravet i § 10, stk. 4, 1. pkt. (”dække kommunalbestyrelsens udgifter til efterbehandling”), men det er i strid 
med proportionalitetsprincippet. (AE, 5. udg., s. 264 ff. og 287). 

De studerende kan ikke antages at have teknisk indsigt angående opfyldning af råstofgrave. En del 
studerende vil derfor formentlig komme til, at kravet om sikkerhedsstillelse på 50 mio. kr. for 
efterbehandling ikke strider mod proportionalitetsprincippet. Dette resultat må accepteres, men det er en 
forudsætning, at de pågældende studerende på en relevant måde overvejer proportionalitetsprincippet i 
sammenhængen  – eller alternativt nævner, at § 10, stk. 4, 1. pkt., må fortolkes således, at der ikke kan 
kræves et større beløb, end kommunens forventede udgifter kan begrunde. De studerende skal vise, at de 
er klar over, at et sådant beløb ikke kan fastsættes frit og mere eller mindre vilkårligt af 
kommunalbestyrelsen. Det er således ikke tilstrækkeligt at skrive f. eks. ”vilkåret er i orden, fordi beløbet 
må antages at dække kommunens udgifter”. 

Vilkåret må betragtes som ustillet, men med den virkning, at myndigheden (kommunen) må have mulighed 
for at revidere det, således at det bliver lovligt (AE, 5. udg., s. 290 f.). 

  



3. Vilkår om sikkerhedsstillelse – usagligt 

Vilkåret om sikkerhedsstillelse er usagligt, idet det binder sikkerhedsstillelsen til en bestemt bank, 
beliggende i kommunen (AE, 5. udg., s. 229 ff.). 

Kommunen bruger herved sine beføjelser til indirekte at sikre en økonomisk støtte til en lokal virksomhed, 
hvilket sikrer kommunens skattegrundlag (en del ansatte i en sådan bank bor typisk i kommunen og betaler 
skat der). Dette  er retsstridigt (AE, 5. udg., s. 238 f.). 

Denne del af vilkåret må betragtes som ustillet (AE, 5. udg., s. 290 f.). 

Nogle studerende vil formentlig nævne kommunalfuldmagtsreglerne, der forbyder kommunal økonomisk 
støtte til private erhvervsvirksomheder (Kommunalret, 3. udg., s. 65 ff.). Selv om det ikke er et 
kommunalfuldmagtsspørgsmål, der foreligger i opgaven, idet der ikke anvendes kommunale økonomiske 
midler i sammenhængen, bør det ikke betragtes som en væsentlig fejl, at studerende kommer ind på dette, 
idet problemstillingen i opgaven er beslægtet med spørgsmålet om erhvervsstøtte efter kommunal-
fuldmagtsreglerne. 

4. Vilkår om regulering af beløbet i vilkår 3 

Af vilkår 3 fremgår, at kommunen ”når som helst” kan kræve beløbet ændret, hvis kommunen skønner det 
nødvendigt på grund af prisudviklingen. Dette vilkår er i strid med råstoflovens § 10, stk. 4, 2. pkt., idet det 
heraf fremgår, at beløbet kan reguleres, hvis ”grundlaget for beregningen ændres væsentligt”. 

Vilkåret må fortolkes indskrænkende i overensstemmelse med råstoflovens § 10, stk. 4, 2. pkt. (AE, 5. udg., 
s. 290). 

Opgaveteksten lægger ikke op til (og indeholder ikke oplysninger til brug for) drøftelse af spørgsmål om 
partshøring, begrundelse mv. i forhold til ”Sand og Grus A/S” i forbindelse med tilladelsen. Det er imidlertid 
ikke en fejl, hvis de studerende nævner problemstillingen, blot man ikke inddrager oplysninger, som der 
ikke er dækning for i opgaveteksten. 

5. Tilbagekaldelse af indvindingstilladelse 

Råstoflovens § 11, stk. 1, lyder således: 

”§ 11. En tilladelse kan i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt 
tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.” 

Denne bestemmelse, der angiver nogle tilbagekaldelsesgrunde, kan ikke anses for udtømmende. Den 
udelukker således ikke tilbagekaldelse af andre grunde i overensstemmelse med de almindelige 
tilbagekaldelsesregler (AE, 5. udg., s. 497 og 499). 

Tilbagekaldelsen sker på grundlag af en omvurdering, og ikke som følge af nye faktiske oplysninger. Den er 
derfor retsstridig (AE, 5. udg., s. 505 ff.). 

Tilbagekaldelsen er en bebyrdende forvaltningsakt, som er materielt ulovlig, og da der ikke er tertiære 
momenter, der taler imod, er tilbagekaldelsen ugyldig (skal annulleres) (AE, 5. udg., s. 442 ff. og 495). 



Hvis indvindingen har været standset på grund af tilbagekaldelsen, og dette har medført et tab, kan der 
blive tale om erstatning (AE, 5. udg., s. 567 ff.). 

Det skal tilføjes, at enkelte studerende muligvis vil komme til, at råstofindvindingstilladelsen som helhed er 
ugyldig på grund af retlige fejl ved de i opgaven omtalte vilkår. Dette resultat er næppe korrekt, men kan 
ikke afvises fuldstændigt. Hvis det skal accepteres, at der indtræder ugyldighed af tilladelsen som sådan,  
må det kræves, at den pågældende studerende klart begrunder, hvorfor der findes grundlag for en sådan 
ugyldighed, og hvad det betyder, at tilladelsen ( overvejende ) er en begunstigende forvaltningsakt. Det er 
ikke tilstrækkeligt uden nærmere forklaring at henvise til, at fejlene har ”farvet” selve tilladelsen. Det må 
forklares, hvorfor dette er tilfældet. Dette gælder bl.a., fordi pensum lægger op til, at en sådan ”farvning” 
er en relativt sjælden undtagelse (AE, 5. udg., s. 290 midten). 

Hvis en studerende er kommet til, at råstofindvindingstilladelsen er ugyldig (således at der skal ske 
annullation), er det naturligvis i orden, at resten af besvarelsen bygger videre på dette resultat, således at 
der ikke kan kræves en egentlig behandling af spørgsmålet om tilbagekaldelse. 

6. Skulle tilbagekaldelsen have været foretaget af kommunalbestyrelsen? 

Tilladelse til råstofindvinding gives, og tilbagekaldelse af tilladelse foretages af Udvalget for Miljø og Teknik 
under kommunalbestyrelsen i Storeby Kommune. Der er tale om en delegation fra kommunalbestyrelsen. 

Der er meget vide rammer for (intern) delegation af kommunalbestyrelsens beføjelser til et udvalg, der i 
øvrigt er underordnet kommunalbestyrelsen. 

Selv om tilbagekaldelse er en indgribende enkeltafgørelse, er der ikke et delegationsforbud på dette 
område. Der er dog en vis tvivl om dette. (Sagsbeh., 6. udg., s. 61-64). 

7. Partshøring af ”Sand og Grus” A/S forud for tilbagekaldelse? 

Der er tale om en ren omvurdering, uden at der foreligger nye faktiske oplysninger. Der er derfor ikke noget 
at partshøre om, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1, hvorefter en af betingelserne for partshøringspligt er, at 
der er tale om oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder. 

Der er således ikke partshøringspligt efter forvaltningslovens § 19, uanset at ”Sand og Grus A/S” er part i 
sagen, og uanset at tilbagekaldelsen er en afgørelse. (Sagsbeh., 6. udg., s. 231 f.). Den gode besvarelse bør 
komme ind på, at ”Sand og Grus A/S” skulle have været informeret om, at sagen verserer, selv om der ikke 
er partshøringspligt (Sagsbeh., 6. udg., s. 253). 

8. Partshøring af ”Sandkompagniet” 

”Sandkompagniet” skulle ikke partshøres, da virksomheden måske nok har en interesse i afgørelsen, men 
denne er for fjerntliggende (indirekte og afledet), hvorfor ”Sandkompagniet” ikke er part. (Sagsbeh., 6. 
udg., s. 214). Se også pkt. 7 ovenfor. 

9. Rasmus Rasmussen inhabil? 

Rasmus Rasmussen har udtalt, at han vil arbejde for, at sandindvinding foretaget af professionelle selskaber 
som f.eks. ”Sand og Grus A/S” bliver stoppet snarest muligt, da det er ødelæggende for landskabet. 



Rasmussen er ikke inhabil, idet han alene giver udtryk for en ideel, politisk betonet interesse. Det er dog et 
problem, at han nævner en bestemt virksomhed (”Sand og Grus A/S”), men det er kun til eksemplifikation 
af det generelle, som han udtaler sig om. (Sagsbeh., 6. udg., s. 100). 
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Rettevejledning AO 2 om lukning af Andekær skole (sommereksamen 2012) 

 

1. Bortvisning af nogle af tilhørerne 
1.1. Indhold 

Selve beslutningen om at bortvise de urolige tilhørere kan ikke anses for at være en afgørelse 
(Sagsbehandling s. 11-18), og hjemlen er i anstaltsregulering. Hensynet til, at borgerne kan 
overvære møder i kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 10, må afvejes over for 
hensynet til, at mødet kan gennemføres i en almindelig orden, og fører til, at de kan bortvises 
efter at have fået en advarsel (proportionalitet, Almindelige emner s. 264), og hensynet til 
ytringsfrihed er ikke relevant i denne sammenhæng. 
 

2. Aktindsigt 
Skoledirektøren indleder en undersøgelse af de personalemæssige konsekvenser af skolelukningen. 
Han er kompetent hertil, da det fremgår af opgaveteksten, at kommunalbestyrelsen lovligt har 
delegeret kompetencen til ham. 
2.1. Er afslaget indholdsmæssigt korrekt? 

Da det er sikkert, at der vil forekomme personalemæssige konsekvenser, må det anses som en 
afgørelsessag, Sagsbehandling s. 11-16, (spørgsmålet kan dog diskuteres, og det modsatte 
resultat må også accepteres), og indstillingen er derfor et led i en sådan sag, selvom indstillingen 
i sig selv ikke er en afgørelse. Skolens medarbejdere må på dette stadie af sagen anses for ikke at 
være så væsentligt og individuelt berørte, at de er parter, Sagsbehandling s. 210 ff.,  hvorfor 
spørgsmålet om aktindsigt skal afgøres efter offentlighedsloven. Hvis partsstatus antages, og 
aktindsigt derfor håndteres efter forvaltningsloven, er det også i orden. Afslaget på aktindsigt er 
indholdsmæssigt korrekt, da personalesager ikke er undergivet aktindsigt i denne situation, jf. 
OFL § 2, stk. 2, 2.pkt., Sagsbehandling s. 287, og i øvrigt er der tale om internt sagsmateriale, jf. 
OFL § 7 og Sagsbehandling, s. 290. (Såfremt FVL anvendes, er afslaget korrekt, da FVL § 12 
afskærer aktindsigt i internt materiale, Sagsbehandling, s. 259-60, dog kan ekstraheringspligt 
efter FVL § 12, stk. 2 komme på tale). Der er ikke grundlag for meroffentlighed efter OFL § 4, stk. 
1, 2.pkt, Sagsbehandling s. 289. 

2.2. Formkravene 
Afslaget, der i sig selv er en afgørelse, opfylder ikke kravene i FVL § 24 til begrundelse, da der ikke 
er henvist til regelgrundlag og årsagen til, at der ikke gives aktindsigt, Sagsbehandling s. 350. 
 

3. Personalesagen om skoleleder Niels Nielsen 
3.1. Tjenestemand 

Niels Nielsen er tjenestemandsansat. Det fremgår af opgaveteksten, at det kommunale 
ansættelsesforhold er omfattet af regler svarende til tjenestemandsloven. Hans 
ansættelsesområde er kommunens skoleforvaltning, og stillingsbetegnelsen er skoleleder, 
Forvaltningspersonalet s. 54-55. Han har ret til tjenestemandspension, da han har været ansat 



mere end 10 år, Forvaltningspersonalet s. 43-44. Hans stilling er blevet nedlagt som følge af 
skolelukningen. 

3.2. Skal Niels Nielsen tåle stillingsændringen? 
Spørgsmålet afhænger af, om den anviste stilling er passende, jf. tjenestemandslovens § 12, 
Forvaltningspersonalet, s. 51-58. Da stillingsbetegnelsen indebærer ledelsesfunktioner, og da han 
ikke får sådanne som fuldmægtig i forvaltningen, og da dette job er væsentligt anderledes end at 
være skoleleder, kan den anviste stilling ikke anses passende. Niels Nielsen er derfor berettiget til 
at nægte at indtræde i denne stilling. 

3.3. Formkrav til stillingsændringen 
Om stillingsændringen er en tjenestebefaling eller en afgørelse i forvaltningslovens forstand, 
afhænger af, om ændringen er indenfor forflyttelsesgrænsen, og hvor indgribende den i øvrigt 
er, Forvaltningspersonalet s. 60. Da tålegrænsen må anses for overskredet, er der tale om en 
afgørelse. Det er derfor en fejl, at der ikke er foretaget partshøring, både efter forvaltningslovens 
§ 19 og retsgrundsætningen om udvidet partshøring, Forvaltningspersonalet, s. 60, ligesom der 
mangler begrundelse. 

3.4. Afskedigelsen 
Da Niels Nielsen ikke kan anvises en passende stilling, afskediges han. I denne situation har han 
krav på rådighedsløn i tre år, jf. tjenestemandslovens § 32. Findes der ikke en passende stilling i 
rådighedsperioden, har han efter de tre år krav på pension. 

3.5. Formkrav til afskedigelsen 
Kravene til partshøring er ifølge opgaveteksten opfyldt. Begrundelsen må anses dækkende, 
bortset fra regelhenvisning. 

3.6. Retssagen 
Niels Nielsen får medhold i sin påstand om, at han har krav på løn (i tre år). 
 

4. Personalesagen mod pedel Bo Andersen 
4.1. Indholdsmæssige krav 

Bo Andersen er overenskomstansat og afskediges som følge af besparelsen og stillingens 
nedlæggelse. Da besparelseshensyn er saglige, er afskedigelsen lovlig, Forvaltningspersonalet, s. 
72-73, og da anden stilling er undersøgt, også proportional, Forvaltningspersonalet s. 78. 
Afskedigelsen er således materielt korrekt. 

4.2. Formkrav 
Han er blevet partshørt efter forvaltningsloven, men ikke efter grundsætningen om udvidet 
partshøring. Denne grundsætning gælder dog ikke ved besparelser og lign., Forvaltningsperso-
nalet, s. 81, hvorfor høringskravene er opfyldt. Begrundelsen for afskedigelsen er også korrekt. 

4.3. Retssagens udfald 
Afskedigelsen er både formelt og materielt i orden, og kommunen frifindes derfor. 
 

5. Personalesagerne mod de to lærere 
5.1. Formkravene 

Kravene til partshøring er som anført under pkt. 4 opfyldt. Begrundelseskravet er også opfyldt. 
Formkravene er således opfyldt. 



5.2. De indholdsmæssige krav 
Spørgsmålet er, om de indholdsmæssige krav er opfyldt. 
Kommunen har valgt kun at afskedige overenskomstansatte lærere og altså frede de 
tjenestemandsansatte lærere. Det økonomiske hensyn, der ligger bag denne beslutning, er 
lovligt, Forvaltningspersonalet, s. 75, og lighedsgrundsætningen er således ikke brudt. 
Valget mellem netop de to lærere ud af fire overenskomstansatte lærere er alene begrundet i 
anciennitet. Anciennitet er et sagligt hensyn, men det strider mod det pligtmæssige skøn alene at 
lægge vægt på dette kriterium, Forvaltningspersonalet s. 76-77.  
Omplacering er undersøgt, men ikke mulig, hvorfor proportionalitetsprincippet er overholdt, 
Forvaltningspersonalet s. 78. 

5.3. Virkningen af uberettiget afskedigelse (retssagernes udfald) 
Valget mellem ugyldighed og erstatning (økonomisk kompensation) er for overenskomstansatte 
afklaret i retspraksis, således at følgen er erstatning (økonomisk kompensation), ikke 
ansættelsesforholdets opretholdelse. Se Forvaltningspersonalet, s. 87-90. 
Da afskedigelserne er saglige ud fra besparelseshensyn, men dog strider mod skøn under regel, 
vil der formentlig blive ydet en økonomisk kompensation. 
 

Pensumhenvisninger: 
Sagsbehandling, 6. udg., 2007 
Almindelige emner, 5. udg., 2009 
Forvaltningspersonalet, 3. udg., 2012  

 


