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AO 1 
 

Anders Andresen, der var borger i Storkøbing Kommune, var meget interesseret i heavy rock-
musik og ønskede derfor at oprette en forening med navnet Headbangers, der skulle udbrede 
kendskabet til denne musikgenre, bl.a. gennem arrangement af gratiskoncerter med heavy 
rock-bands og gennem forskellige former for foredragsvirksomhed med kendte musikere 
inden for genren. I den forbindelse ansøgte han Storkøbing Kommune om et tilskud til 
foreningens drift på 100.000 kr. årligt i en 5-årig periode. 
 
Storkøbing Kommunalbestyrelse behandlede ansøgningen på et møde den 13. februar 2014 
og besluttede at sende sagen til udtalelse i Kulturelt Samråd, som var en sammenslutning af 
frivillige foreninger i kommunen inden for det mere ”finkulturelle” område. Kulturelt Samråd 
udtalte den 28. februar, at man ikke kunne støtte, at Headbangers fik det ansøgte tilskud, idet 
man oplyste, at der allerede var planlagt flere heavy metal-koncerter i kommunen i den 
kommende sommer.  
 
Kommunalbestyrelsen drøftede herefter på ny sagen på et møde den 13. marts. I mødet 
deltog bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmerne Niels Nyborg og Peter Poulsen. Niels Nyborg 
var også formand for Kulturelt Samråd (hvor han repræsenterede Kammermusikforeningen, 
som han også var formand for). Peter Poulsen var pensioneret oberst og havde tidligere i et 
læserbrev i den lokale avis betegnet heavy rock som ”uorganiseret støj, som kun bragte unge 
mennesker i fordærv”. Begge fremførte i debatten, at kommunen efter deres opfattelse slet 
ikke havde hjemmel til at yde støtte til en forening som Headbangers. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede efter drøftelsen, at Headbangers kunne få et tilskud for 
foreløbig ét år på 50.000 kr. Beslutningen blev truffet med stemmerne 17-8, idet både Niels 
Nyborg og Peter Poulsen var blandt de otte, der stemte imod tilskuddet. 
 
Kommunalbestyrelsens beslutning blev meddelt Anders Andresen den 20. marts i et brev, 
hvor man anførte, at baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning var udtalelsen fra 
Kulturelt Samråd, men at man på trods heraf alligevel ville bevilge 50.000 for at vise 
kommunens gode vilje i forhold til alternative udtryksformer. Anders Andresen indgik 
umiddelbart derefter kontrakt med bandet Wild Guys om en koncert den 1. maj, hvor 
honoraret skulle være 50.000 kr. 
 
Den 1. april modtog Storkøbing Kommune besked fra regeringen om, at man ved en fejl 
havde udregnet kommunens tilskud forkert for 2014, således at kommunen ville modtage 3 
millioner kroner mindre i samlet statsligt tilskud (bloktilskud) end forudsat tidligere på året. 
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på et møde den 7. april enstemmigt at gennemføre 
en række besparelser, herunder at trække tilsagnet om støtte til Headbangers tilbage, hvilket 
blev meddelt Anders Andresen med brev den følgende dag. I brevet var indeholdt 
fyldestgørende begrundelse for kommunens beslutning. 
 
Anders Andresen var stærkt utilfreds med dette og henvendte sig til advokat Gormsen for at 
høre, hvilke muligheder han havde for at klage over kommunalbestyrelsens seneste 
afgørelse. Gormsen mente, at der i sagen var begået en række både formelle og materielle 
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fejl, hvorfor han vurderede, at Anders Andresen havde ”en god sag”.  Han anbefalede derfor 
Anders Andresen at henvende sig til Statsforvaltningen og Folketingets Ombudsmand og 
eventuelt senere anlægge en retssag mod kommunen, hvis disse henvendelser ikke førte til 
et tilfredsstillende resultat. 
 
På baggrund af det ovenstående hændelsesforløb ønskes en begrundet stillingtagen til de 
forvaltningsretlige problemstillinger, som dette rejser – herunder hvilke elementer i 
hændelsesforløbet henholdsvis Statsforvaltningen, Folketingets Ombudsmand og domstolene 
kan forventes at tage stilling til, samt hvilke resultat de tre kontrolmyndigheder kan forventes 
at nå frem til. 
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AO 2 
 
Søren Sørensen ønskede at opføre en fabrik i et område, der i Storby Kommunes lokalplan 
nr. 102 var udlagt til åben og lav boligbebyggelse (parcelhuskvarter). Den 16. januar 2014 
meddelte Storby Byråd (kommunalbestyrelse) imidlertid afslag på Søren Sørensens 
ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 102 til opførelse af fabrikken, idet man fandt 
dispensationen for vidtgående. 
 
Søren Sørensen henvendte sig herefter til miljøministeren. Denne skrev den 3. februar 2014 
til Storby Byråd: ”I henhold til planlovens § 3, stk. 4, og i øvrigt som overordnet myndighed på 
miljø- og planområdet pålægger jeg herved Storby Byråd at meddele dispensation fra 
lokalplan nr. 102, således at Søren Sørensens tidligere indsendte ansøgning om dispensation 
til opførelse af fabrik imødekommes.” 
 
Storby Byråd meddelte herefter den 20. februar 2014 Søren Hansen den ønskede 
dispensation fra lokalplan nr. 102 på følgende vilkår: 
 
”- De (Søren Sørensen) skal betale naboerne Peder Pedersen og Christian Christensen 

fuld erstatning for det værditab, som kommunens dispensation ifølge en af kommunen 
udpeget ejendomsmægler påfører de nævnte naboer. 

 
- Biler, der transporterer varer til og fra fabrikken, må ikke benytte den statslige motorvej E 

300, idet det vil øge trafikpresset på denne vej. 
 

- Der skal på ejendommens østlige, sydlige og vestlige side opføres et to meter højt hegn 
for at undgå indbliksgener for omgivelserne fra fabrikken”. 

 
Nogle grundejere i området, som ville blive væsentligt generet af fabrikken, påklagede den 4. 
marts 2014 dispensationen til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. 
Natur- og Miljøklagenævnet kom i en afgørelse af 24. marts 2014 frem til, at dispensationen 
var ulovlig og ugyldig, idet den var i strid med principperne i planloven, jf. planlovens § 19, stk. 
1 (rigtigheden af denne afgørelse skal ikke behandles i opgavebesvarelsen). 
 
Miljøministeren fastholdt imidlertid sit pålæg (påbud) til Storby Byråd, der rettede sig efter 
ministeren, idet man henviste til, at han var øverste myndighed på miljø- og planområdet. 
 
Ministeren havde allerede den 6. januar 2014 på et pressemøde udtalt følgende om sagen: 
”Jeg er stålsat på at køre denne dispensation igennem for at skabe arbejdspladser i 
Udkantsdanmark, og I kan være helt sikre på, at det nok skal lykkes for mig, uanset alle 
tænkelige og utænkelige indsigelser”. 
 
Sagen gav anledning til et ”stormløb” mod ministeren i Folketinget den 10. april 2014, hvor 
der blev fremsat forslag om, at Folketinget skulle udtrykke mistillid til ministeren på grund af 
dennes håndtering af sagen. Dette forslag blev dog nedstemt. 
 
Folketingets Ombudsmand modtog den 23. april 2014 en klage vedrørende sagen. 
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Ombudsmanden var i tvivl om, hvorvidt han kunne behandle sagen. 
 
Der ønskes en begrundet stillingtagen til de forvaltningsretlige problemstillinger, som 
ovenstående hændelsesforløb giver anledning til. 
 
Vedlagt: 
 
 
Planlovens § 3, stk. 4: 
 
”Miljøministeren kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelser at bringe lovens 
bestemmelser i anvendelse, herunder tilvejebringe en plan med et nærmere bestemt indhold”. 
 
Planlovens § 19, stk. 1 (uddrag): 
 
”Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan …, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen ….”. 
 
Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4: 
 
”Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter §5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og 
Miljøklagenævnet kan påklages: 
  
    4) Kommunalbestyrelsens afgørelser om … forhold, der er omfattet af denne lov og regler 
udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål …”. 


