
AO 1

På Storborg Gymnasium havde Søren i 3. y ved opgørelsen den 1.

december 1999 forsømt 12 procent af den afholdte undervisning

tilsammen. Rektor havde tidligere korrekt givet Søren en

skriftlig advarsel, jf. gymnasiebekendtgørelsens § 13, stk. 7,

og meddelte ved skrivelse af 7. december 1999 Søren, at han var

overført til særlige vilkår, jf. gymnasiebekendtgørelsens § 18.

Med henblik på at overholde gymnasiebekendtgørelsens § 13, stk.

10, havde rektor den 6. december 1999 spurgt Søren, da de mødtes

på gangen, om han var enig i, at hans forsømmelser lå på 12

procent i fagene tilsammen. Søren svarede, at det var han ikke

sikker på, idet han mente, at både tysklæreren og gymnasti-

klæreren forvekslede ham med en anden, når de noterede forsømmel-

ser. Da Søren senere fik aktindsigt, fremgik denne oplysning ikke

af sagens akter, og adspurgt mundtligt oplyste rektor, at han

ikke havde forhørt sig hos de nævnte lærere om deres registrering

af forsømmelserne, idet Søren ikke havde dokumenteret sin påstand

om fejlregistrering.

Søren henvendte sig den 9. december 1999 personligt på rektors

kontor med et brev til rektor, hvori han anmodede om dispensation

i henhold til gymnasiebekendtgørelsens § 13, stk. 6 (således at

afgørelsen af 7. december 1999 om overførsel til særlige vilkår

kunne blive omgjort). I sin ansøgning anførte Søren under

henvisning til en vedlagt lægerklæring, at han havde været syg

i en længere periode, og at han efterfølgende havde afleveret

samtlige de skriftlige opgaver og andre arbejder, som skulle have

været afleveret, mens han var syg. De pågældende opgavebesvarel-

ser var blevet bedømt til karakteren 8 og for en enkelts

vedkommende 9. 

Rektor meddelte på stedet afslag på ansøgningen og henviste i den

forbindelse til sin helt faste praksis om ikke at dispensere,

hvis forsømmelserne oversteg 11 procent i fagene tilsammen.



Rektor anførte endvidere, at det ikke var muligt at tage hensyn

til Sørens forhold inden for rammerne af gymnasiebekendtgørelsens

§ 13, stk. 6. Rektor meddelte afslaget mundtligt og fandt det

unødvendigt at skrive noget ned om sagen, idet Søren ikke bad om

en skriftlig begrundelse.

Den 14. december 1999 påklagede Søren rektors afgørelser af 7.

og 9. december 1999 til Undervisningsministeriet, jf. gymnasiebe-

kendtgørelsens § 34. Ministeriet stadfæstede rektors afgørelser

den 13. januar 2000.

I Storborg Amtsråd var man utilfreds med rektorernes og Undervis-

ningsministeriets hårde linie over for landets gymnasieelever.

Selv om gymnasiet hørte under amtskommunen, havde man imidlertid

ikke mulighed for at gribe ind over for rektors konkrete

afgørelser. Amtsrådets flertal besluttede derfor den 21. februar

2000 i stedet at bevilge et beløb, som kunne dække Sørens

sagsomkostninger, hvis han ville anlægge retssag mod Undervis-

ningsministeriet med henblik på at få ministeriets afgørelse af

13. januar 2000 underkendt.

Der ønskes en begrundet stillingtagen til de retlige spørgsmål,

som det beskrevne hændelsesforløb rejser. Endvidere ønskes der

en stillingtagen til, om god forvaltningsskik er tilsidesat.

Vedlagt: Bekendtgørelse nr. 411 af 31. maj 1999 om gymnasiet,

studenterkurser og enkeltfagsstudentereksamen (gymna-

siebekendtgørelsen) § 13, stk. 4, 6, 7 og 10, § 18,

stk. 1 og 2, samt § 34, stk. 1 (visse af bestemmel-

serne er vedlagt i uddrag).



Gymnasiebekendtgørelsen (uddrag):

§ 13:

   Stk. 4. Hvis en elevs fravær fra undervisningen ved den

månedlige opgørelse, dog tidligst den 1. oktober, overstiger 15

procent af den afholdte undervisning i det enkelte fag eller 10

procent i fagene tilsammen, medfører det, at eleven overføres til

særlige vilkår, jf. § 18 ..... .

   Stk. 6. Rektor kan for den enkelte elev dispensere fra de i

stk. 4-5 fastsatte procentsatser, hvor forsømmelserne henholdsvis

manglende rettidig aflevering af de skriftlige arbejder er

begrundet i ganske særlige forhold.

   Stk. 7. Overførsel til særlige vilkår forudsætter,

1) at der på forhånd er givet en skriftlig advarsel .........

   Stk. 10. Forud for advarslen, overførslen til særlige vilkår

eller bortvisningen skal eleven have haft lejlighed til at udtale

sig om skolens registrering af elevens manglende opfyldelse af

mødepligten. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed,

orienteres forældremyndighedens indehaver om advarslen, overfør-

slen til særlige vilkår eller bortvisningen ..... .

§ 18:

   Stk. 1. Elever på særlige vilkår skal aflægge prøve i alle

fag, der afsluttes det pågældende år ..... 

   Stk. 2. For en elev på særlige vilkår gælder i øvrigt

følgende:

2) Eksamensopgivelserne er læsepensum i alle elevens fag .....

§ 34:

   Stk. 1. Klage over rektors afgørelse i henhold til denne

bekendtgørelse kan af eleven/kursisten indgives til Undervis-

ningsministeriet inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt

eleven/kursisten.



AO 2

Storborg Statsamt havde den 1. februar 2000 i henhold til

navnelovens § 8, nr. 5, meddelt den 68-årige Svend Kras Jensen

(SKJ) navnebevis til fremover at føre navnet Kras som efternavn,

således at han herefter bar navnet Svend Kras. I forbindelse med

udstedelsen forelå attestation som omhandlet i cirkulæret om

udfærdigelse af navnebeviser § 18, stk. 1 og 2, ligesom brugen

af navnet uafbrudt i lidt mere end 50 år var dokumenteret gennem

fremlæggelse af bl.a. telefonbøger.

Ca. 14 dage efter udstedelsen af navnebeviset modtog statsamtet

et brev fra Hans Kras (HK) bilagt kopi af et ca. 20 år gammelt

brev til SKJ, hvori han påtalte dennes brug af navnet Kras som

efternavn. HK anførte i øvrigt i brevet, at han en enkelt gang

et par år senere mundtligt havde påtalt brugen af navnet over for

SKJ, men at han ikke senere havde gentaget påtalen, da han ikke

mente, det hjalp noget. Da han havde erfaret, at der nu var

udstedt navnebevis måtte han dog protestere, idet han altid havde

været imod SKJ´s brug af navnet Kras som efternavn.

Statsamtet indkaldte derpå SKJ til en samtale i statsamtet. Under

samtalen foreholdt man ham, at navnet Kras som det fremgik af

brevet fra HK til statsamtet med bilag ikke var upåtalt, et krav

som han og attestanterne under en tidligere samtale i statsamtet

var blevet gjort bekendt med. SKJ svarede, at han ikke da havde

tænkt på det gamle brev, som attestanterne i øvrigt ikke kendte,

og at han ikke kunne forstå, at det kunne tillægges betydning nu

så mange år senere. 

Den 8. marts 2000 meddelte Storborg Statsamt derpå SKJ, at man

annullerede navnebeviset udstedt den 1. februar 2000 som

ugyldigt. Som begrundelse for annullationen var det anført, at

der efter navnelovens § 8, nr. 5, og cirkulæret om udstedelse af

navnebeviser § 18 kun kan udstedes navnebevis, når brugen af

navnet er upåtalt i mere end 50 år, og at man i praksis tillagde



denne betingelse væsentlig betydning med hensyn til udstedelse

af navnebevis på grundlag af navnehævd. Det var endvidere anført,

at såfremt navnebeviset ikke var ugyldigt skulle skrivelsen

betragtes som en tilbagekaldelse efter almindelige regler. I

slutningen af skrivelsen var det anført, at statsamtet havde

fastsat en klagefrist på 4 uger fra skrivelsen til at indbringe

afgørelsen for Civilretsdirektoratet. Fristen fremgik ikke af

nogen lovbestemmelse men var ifølge statsamtet rimelig med

henblik på at få sagen afsluttet.

6 uger senere klagede SKJ til Civilretsdirektoratet, som

imidlertid afviste klagen som for sent indgivet. Han klagede

derpå til Justitsministeriet over afvisningen, men ministeriet

meddelte ham, at Civilretsdirektoratets afgørelser ikke kunne

påklages videre til ministeriet.

SKJ anlagde derpå sag ved domstolene mod Storborg Statsamt med

påstand om, at statsamtet tilpligtedes at anerkende, at den

foretagne annullation af navnebeviset var ugyldig, og at dette

ikke kunne tilbagekaldes. Statsamtet påstod principalt sagen

afvist under henvisning til, at den administrative rekurs ikke

var udnyttet, subsidiært påstod statsamtet frifindelse.

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det beskrevne

hændelsesforløb samt en stillingtagen til, hvorledes retssagen

bør afgøres.

Det skal ved besvarelsen lægges til grund, at cirkulæret, som er

delvist konstrueret, ikke er i strid med kravet om pligtmæssigt

skøn (skøn under regel). Det tilføjes, at navneloven henhører

under Justitsministeriet og administreres af Civilretsdirektora-

tet (tidligere Familieretsdirektoratet) og statsamterne m.fl.



Bilag :

Lov om personnavne (uddrag)

§ 8. ... kan navnebevis udfærdiges på :

...

5) et efternavn, som ansøgeren i øvrigt påviser en ganske særlig

tilknytning til.

Uddrag af cirkulære om udfærdigelse af navnebeviser (delvist kon-

strueret)

...

§ 18. Navneforandring på grundlag af navnehævd kan meddeles i

medfør af lovens § 8, nr.5. Ansøgeren må ved attestation fra

flere personer, der er nøje kendt med ansøgerens forhold,

godtgøre, at ansøgeren og eventuelt tillige dennes slægtninge i

opstigende linie i 50 år eller mere uafbrudt og upåtalt har været

kaldt ved og almindelig kendt under det ansøgte navn. Attestan-

ternes fødselsdato skal være oplyst. Brug af det ansøgte navn kan

tidligst regnes fra det fyldte 15. år.

Stk. 2. Attestanterne, af hvilke kun én bør være beslægtet med

ansøgeren skal vedstå deres erklæring personligt over for

Statsamtet eller til politirapport og herunder indgående

udspørges om, hvor længe de har kendt ansøgeren og eventuelt

tillige dennes slægtninge under det ansøgte navn, og hvorfra

deres kendskab stammer. Endvidere skal det oplyses, om attestan-

terne har kendskab til ansøgerens daglige brug af navnet privat

og på arbejdslads. Det skal endelig oplyses, om ansøgeren kan

fremlægge anden dokumentation for brug af navnet, f.eks.

anvendelse af navnet i telefonbog, på dørskilt eller i erhverv.

Såvel ansøger som attestanter skal gøres bekendt med, at brugen

af navnet i hævdsperioden ikke må have været påtalt.

... 



AO 3

Det følger af § 1, stk. 1 i lov om butikstid m.v. (kaldet

lukkeloven), at butikker i almindelighed skal holdes lukket om

søndagen. § 3 indebærer, at visse varetyper og visse butikker med

en særlig beliggenhed er undtaget fra denne regel. Endvidere

følger det af § 4, at butikker med en årlig omsætning under en

vis størrelse (i 2000 14,6 mio. kr. ekskl. moms) kan holde

søndagsåbent, dog gælder denne undtagelse ikke for ”butikker, der

udelukkende eller hovedsagelig sælger udvalgsvarer”. Af lovens

forarbejder fremgår, at udvalgsvarer er ”langvarige forbrugsgoder

som møbler, tøj, hårde hvidevarer, radio og tv m.v.”, altså varer

der i modsætning til dagligvarer ikke forbruges, men nedslides.

Gitte Bæk har siden 1995 drevet en butik med brugskunst og møbler

i Lillerup, en landsby med 500 indbyggere. Der er i byen og dens

omegn ikke andre butikker. Nærmeste butikker er i Fjordby, 15 km

fra Lillerup. Butikkens omsætning udgjorde årligt ca. 15 mio.

kr.ekskl. moms.  I Lillerup er der et velbesøgt mindesmærke, og

Gitte Bæk kunne se et stort omsætningspotentiale hos turisterne,

hvis hun kunne holde søndagsåbent. Hun ringede derfor til

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og talte med fuldmægtig Jens Olsen

om muligheden for at få  tilladelse hertil i medfør af bu-

tikstidslovens § 4, stk. 7. Han oplyste, at der nok var ganske

gode chancer for at få en sådan tilladelse. Hun indsendte

herefter i marts 2000 en ansøgning vedlagt oplysninger om

butikkens omsætning samt hendes indtægtsforhold, samt udtalelser

fra den lokale turistforening og kommunens beskæftigelseskontor,

der varmt anbefalede en tilladelse. Fjordby kommune havde en

noget højere arbejdsløshedsprocent end landsgennem- snittet, og

kommunen påpegede at en tilladelse kunne forventes at give 3-4

personer beskæftigelse.

Fuldmægtig Jens Olsen behandlede ansøgningen i styrelsen. Han

gennemgik styrelsens fortegnelse over praksis i § 4, stk. 7-

sager, og fandt frem til at der i syv tilfælde var meddelt afslag



og i et tilfælde tilladelse i sager om butikker som lignede Gitte

Bæks i varesortiment og størrelse. Det fremgik af  fortegnelsen,

at byer med færre end 1.000 indbyggere beliggende mere end 5 km.

fra en anden by  i almindelighed regnedes som landområde.

Efter at have drøftet sagen med sin kontorchef meddelte styrelsen

i en skrivelse underskrevet af Jens Olsen i maj 2000 afslag på

ansøgningen. Det anførtes heri, at det skønsmæssige afslag efter

lovens § 4, stk. 7 var begrundet i at Lillerup ikke kunne anses

for at være et landområde, og at der ikke var tale om en mindre

butik, idet dette begreb på grundlag af lovens forarbejder måtte

fortolkes indskrænkende. Forbrugerhensyn kunne ikke tilsige en

tilladelse.  Styrelsen fandt ikke at hensyn til turisme og

beskæftigelse var sagligt relevante. 

Gitte Bæk blev stærkt fortørnet over afslaget, og kontaktede sin

advokat for at få en redegørelse for mulighederne for ved en

retssag at få afslaget tilsidesat som ugyldigt og ændret til en

tilladelse.

Der anmodes om en sådan redegørelse, der også skal indeholde en

stillingtagen til de forvaltningsretlige problemer sagen giver

anledning til.

Bilag:

Uddrag af lov om butikstid m.v. og dens forarbejder.



Uddrag af lov om butikstid m.v.

§ 1, stk. 1: Butikker, hvorfra der foregår detailsalg, samt

frisørsaloner og saloner for skønhedspleje skal holdes lukket fra

lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 6.00 samt på helligdage,

grundlovsdag og juleaftensdag.

§ 3, stk. 1: § 1, stk. 1, gælder ikke for salg af følgende varer:

3) Brændsel

4) Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner,

skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.

5) Lystbåde, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.

6) Planter, blomster, kranse og genstande, der har karakter af

tilbehør hertil, samt i øvrigt havebrugsvarer.

7) Husdyr.

8) Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra

et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.

§ 4.

Stk. 1. Undtaget fra § 1, stk. 1, er butikker, hvis forventede

årlige omsætning ikke overstiger 12,5 mio. kr. ekskl. moms.

Omsætningen kan opgøres ekskl. punktafgifter for tobaksvarer.

Butikker, der udelukkende eller hovedsagelig sælger udvalgsvarer,

er kun omfattet  af undtagelsen i 1. pkt., hvis de er beliggende

i jernbanestationer og rutebilstationer. Ved butikker beliggende

i jernbanestationer og rutebilstationer forstås butikker i samme

bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de

rejsende.

…

Stk. 5. Det i stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb reguleres årligt pr.

1. januar i overensstemmelse med stigningen i Danmarks Statistiks

forbrugerprisindeks respektive detailomsætningsindeks. Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen bekendtgør hvert år omsætningsgrænsen efter

den stedfundne regulering.

…

Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillade, at mindre



butikker beliggende i landområder undtages fra § 1, stk. 1.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes

for højere administrativ myndighed.

…

Uddrag af forarbejder til butikstidsloven (Folketingstidende

1994-95 tillæg B s. 953, betænkning fra Folketingets Erhvervsud-

valg)

”Ved en nedsættelse af omsætningsgrænsen til 10 mio. kr. vil en

række mindre butikker beliggende i landområder ikke længere

opfylde betingelserne for at kunne holde åbent i den i loven

fastsatte lukketid. Sådanne butikker har typisk stor betydning

for indkøbsmulighederne i lokalsamfund i landområderne og udgør

ofte den eneste indkøbsmulighed i disse områder. Det er derfor

fundet påkrævet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillade,

at sådanne mindre butikker i landområder kan holdes åbent i den

i loven fastsatte lukketid.

Ved en mindre butik forstås en købmand, brugs eller lignende med

en omsætning, der normalt ligger mellem 10-15 mio. kr. Butikken

skal være beliggende i egentlige landdistrikter eller små

bysamfund.”

[Det bemærkes, at lovforslagets § 4, stk. 1 oprindeligt indeholdt

en omsætningsgrænse på 15 mio. kr., som i betænkningen fra

Folketingets Erhvervsudvalg foresloges ændret til 10 mio. kr.,

men ved lovens vedtagelse blev grænsen sat til 12,5 mio. kr.]



S 2000 AO 1

Rettevejledning

1. Notatpligt 6. december 1999

I forbindelse med, at rektor spurgte Søren, om han var enig i, at han havde en forsømmelsespro-

cent på 12, gav Søren den oplysning, at der efter hans mening muligvis var sket fejl ved

registreringen af forsømmelserne.

Dette var en (ny) oplysning vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som kunne få betydning

for sagens afgørelse. Rektor har derfor tilsidesat notatpligten efter offentlighedslovens § 6 ved ikke

at notere denne oplysning. (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 176 og 205 f.).

2. Høringen af Søren, den 6. december 1999

Forud for afgørelsen om overførsel til særlige vilkår skulle Søren have været hørt om grundlaget

herfor. Det følger af gymnasiebekendtgørelsens § 13, stk. 10, og af forvaltningslovens § 19, stk.

1.

Den høring, der skete af Søren den 6. december 1999, er ikke korrekt. Det følger af gymnasiebe-

kendtgørelsens § 13, stk. 10, at han skulle have lejlighed til at udtale sig om skolens registrering

af hans manglende opfyldelse af mødepligten. Dette krav må forudsætte, at rektor skulle forelægge

Søren en oversigt over de tidspunkter, hvor han var registreret som fraværende. Det er ikke

tilstrækkeligt, at Søren blot tilfældigt blev spurgt på gangen om et samlet procenttal.

Det samme følger efter almindelig opfattelse af forvaltningslovens § 19, stk. 1. Her er det antaget,

at selv om en partshøring kan foregå mundtligt, vil det i lidt mere komplicerede sager være

nødvendigt at forelægge oplysningerne skriftligt ved fremsendelse af kopi af de pågældende

dokumenter.

Sammenfattende opfylder høringen af Søren den 6. december 1999 ikke de krav, der må stilles til

en korrekt høring om skolens registrering af forsømmelser (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4.



udg., s. 176 f.).

Høringen er foregået på en måde, der ikke opfylder de fastsatte krav og har ikke givet reel

mulighed for at kommentere skolens registreringer. Da det ikke kan udelukkes, at Søren kunne

have fremsat bemærkninger, som ville vise, at forsømmelsesprocenten var under 10, medfører

høringsfejlen, at afgørelsen om overførsel til særlige vilkår, der er en bebyrdende afgørelse, er

ugyldig - eventuelt at der tillægges Søren en bevismæssig fordel. (Forvaltningsret. Sagsbehandling,

s. 299 f.).

3. Undersøgelsesprincippet (officialprincippet) 

Rektor forhørte sig ikke nærmere hos tysklæreren og gymnastiklæreren om, hvorvidt de, som

oplyst af Søren, eventuelt havde forvekslet Søren med en anden ved registreringen af forsømmel-

ser. Herved har rektor tilsidesat det undersøgelsesprincip (officialprincip), der gælder for den

offentlige forvaltning. Det er rektors og ikke Sørens ansvar, at de nødvendige undersøgelser er

foretaget forud for en afgørelse af den her foreliggende karakter. Den oplysning, Søren gav, kunne

have haft betydning for, hvilken afgørelse der skulle træffes. (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4.

udg., s. 120 ff.). Tilsidesættelse af undersøgelsesprincippet må i det foreliggende tilfælde, hvor

Sørens overskridelse af grænsen på 10 procent var beskeden, og hvor der var tale om en

bebyrdende afgørelse, medføre, at afgørelsen om overførsel til særlige vilkår er ugyldig.

(Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 197 f.).

4. Hvad er ganske særlige forhold, jf. bek. § 13, stk. 6?

Rektor anførte, at der ikke kunne tages hensyn til Sørens forhold inden for rammerne af

dispensationsbestemmelsen i § 13, stk. 6, hvorfor Sørens anmodning om dispensation blev afslået.

§ 13, stk. 6, giver adgang til dispensation, hvor der foreligger “ganske særlige forhold”. Der er her

tale om en vag, elastisk lovbestemmelse. Det er en fortolkningsopgave at tage stilling til, om

Sørens forhold lå inden for elasticitetsgrænsen.

Svaret må være, at Sørens forhold lå inden for elasticitetsgrænsen og dermed inden for rammerne

af § 13, stk. 6. Sørens forsømmelser var for en væsentlig dels vedkommende undskyldelige, idet

han havde været syg. Hertil kommer, at han gennem sin efterfølgende aflevering af skriftlige

arbejder havde dokumenteret, at han havde læst og forstået det pensum, der blev gennemgået i den



periode, hvor han var syg. Det er nærliggende at antage, at ganske særlige forhold netop

foreligger, hvor forsømmelserne er uforskyldte, og hvor de ikke har ført til, at den pågældende

elev er uden kendskab til væsentlige dele af stoffet. Endvidere var forsømmelserne efter rektors

registrering kun to procentpoint over grænsen. Også dette taler for, at Sørens forhold lå inden for

rammerne af § 13, stk. 6. (Forvaltningsret. Almindelige emner, 3. udg., s. 183 f.).

Om ugyldighedsspørgsmålet, se pkt. 8 nedenfor.

5. Pligtmæssigt skøn

Rektor skal inden for rammerne af § 13, stk. 6, udøve et skøn ved sin stillingtagen til en ansøgning

om dispensation fra procentsatsen (10 procent) i § 13, stk. 4. Det fremgår, at rektor efter sin helt

faste praksis ikke dispenserede, hvis forsømmelserne oversteg 11 procent. Herved har rektor sat

sit skøn under en regel og har dermed tilsidesat sin pligt til at foretage en individuel, konkret

vurdering af ansøgerens forhold ved sin stillingtagen til dispensationsansøgningen (pligtmæssigt

skøn). Afslaget på dispensation er derfor ulovligt. (Forvaltningsret. Almindelige emner, 3. udg.,

s. 184 og 221 ff.).

6. Mundtligt afslag

Rektor meddelte sit afslag af 9. december 1999 på ansøgningen om dispensation mundtligt. Dette

er lovligt, idet Søren ikke havde anmodet om en skriftlig begrundelse, (jf. herved forvaltningslo-

vens § 23). (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 270). Det følger dog af god forvaltnings-

skik, at mundtligt meddelte afgørelser, der er byrdefulde for adressaten, bekræftes skriftligt, og

at særligt indgribende afgørelser efter omstændighederne bør meddeles adressaten skriftligt. Det

antages endvidere, at skriftlige ansøgninger bør besvares skriftligt. På den baggrund burde rektor

have meddelt sit afslag skriftligt. (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 243).

7. Notatpligt 9. december 1999

Rektor skrev ikke noget ned om sagen i forbindelse med sit afslag på Sørens ansøgning om

dispensation den 9. december 1999.

På baggrund af Folketingets Ombudsmands praksis må det antages at være god forvaltningsskik,

at en mundtligt meddelt afgørelse skal anføres på sagen. Rektor har tilsidesat dette krav

vedrørende god forvaltningsskik. (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 205).



8. Afslaget på dispensation ugyldigt

Afslaget på dispensation må antages at være ugyldigt. For det første fordi rektor har fejlfortolket

bekendtgørelsens § 13, stk. 6, således at han fandt, at forholdet faldt uden for hans dispensations-

beføjelse (se pkt. 4). For det andet fordi han ved sin henvisning til en bestemt procentgrænse har

tilkendegivet, at selv om han havde fortolket bestemmelsen i § 13, stk. 6, korrekt, og dermed

havde anerkendt, at han skulle afgøre dispensationsansøgningen efter et skøn, ville han have

anvendt sin skønsmæssige beføjelse på en retsstridig måde, idet han ville have sat sit skøn under

en regel. Det indgår også i vurderingen, at der ikke er tale om en begunstigende forvaltningsaf-

gørelse. (Forvaltningsret. Almindelige emner, 3. udg., s. 338 ff. og 347 ff.).

9. Manglende klagevejledning

Ud fra opgavens oplysninger er det tvivlsomt, om rektor har givet klagevejledning. Hvis det ikke

er sket i forbindelse med afgørelsen den 7. december 1999, er dette en fejl, jf. forvaltningslovens

§ 25. Fejlen har dog ikke haft betydning, idet Søren klagede til Undervisningsministeriet inden

udløbet af klagefristen på to uger (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 262 ff. og 306 f.).

10. Undervisningsministeriets afgørelse

Undervisningsministeriet stadfæstede rektors afgørelser. Da de var ugyldige, jf. pkt. 2, 3 og 8, var

det imidlertid ukorrekt at stadfæste, i hvert fald når dette skete uden videre. Sagen burde

formentlig have været hjemvist. Dog kunne det også have været en mulighed, at ministeriet havde

helbredt sagsbehandlingsfejlene ved at foretage en høring af Søren og tysklæreren samt

gymnastiklæreren. Hvis man herefter kom frem til, at forsømmelsesprocenten var under 10, måtte

overførslen til særlige vilkår annulleres. Hvis forsømmelsesprocenten var 12, måtte ministeriet ud

fra opgavens oplysninger om Sørens forhold (sygdom og aflevering af opgaver) kunne have

fastsat, at dispensation skulle meddeles, idet ministeriet har adgang til fuld prøvelse. (Forvaltnings-

ret. Almindelige emner, 3. udg., s. 283-286). (Det bemærkes dog, at det er tilfredsstillende, hvis

de studerende svarer, at ministeriet ikke (uden videre) burde stadfæste, da der foreligger en

ugyldig afgørelse. Et mere nuanceret svar bør imidlertid alt andet lige tillægges en plusværdi ved

bedømmelsen).

11. Tilskud til sagsomkostninger

Amtsrådet besluttede at bevilge et beløb til dækning af Sørens eventuelle sagsomkostninger, hvis

han ville anlægge retssag mod Undervisningsministeriet.



Der er ikke nogen relevant kommunal interesse i et sådant søgsmål. Der er tale om begunstigelse

eller berigelse af den enkelte. Tilskuddet kunne derfor ikke gives inden for rammerne af

kommunalfuldmagten, og der er i opgavens tekst ikke anført nogen lovgivning, som kunne afgive

hjemmel. 

Det kan måske overvejes, om amtskommunen som udbyder af gymnasieundervisning kunne have

en interesse i at få efterprøvet, om rektors behandling af eleverne var korrekt. En sådan

efterprøvelse er imidlertid sket ved klagen til ministeriet. Amtskommunen havde herefter ingen

interesse i, at sagen forfulgtes videre - navnlig ikke, når formålet var at hjælpe “landets

gymnasieelever” og ikke blot elever fra amtskommunen.

Tilskuddet er derfor retsstridigt. (Kommunalret, s. 41).



S 2000 AO 2

Rettevejledning

1. Sagsbehandlingen i forbindelse med annullationen af navne-

beviset

Da annullationen (eller tilbagekaldelsen) må betragtes som en

selvstændig forvaltningsakt, skal sagsbehandlingsreglerne i

bl.a. forvaltningsloven være overholdt, jf. for så vidt angår

tilbagekaldelse, Forvaltningsret – almindelige emner, s. 437.

Samtalen i statsamtet må anses for tilstrækkelig til at opfyl-

de kravet om partshøring i forvaltningslovens § 19, idet SKJ

gøres bekendt med oplysningerne fra HK og får lejlighed til at

kommentere disse. Den givne begrundelse i skrivelsen af 8.

marts 2000 opfylder endvidere kravet i forvaltningslovens §

24, idet de relevante bestemmelser er fremhævet, ligesom det

er anført, at den manglende opfyldelse af kravet om upåtalthed

er tillagt væsentlig betydning, jf. fvl. § 24, stk.1. En

redegørelse for sagens faktiske omstændigheder må anses for

ufornøden, da SKJ kender disse.

Skrivelsen indeholder endvidere klagevejledning jf. fvl. § 25,

stk.1, men denne er delvist urigtig, idet man næppe admini-

strativt (uden lovhjemmel) kan fastsætte en klagefrist.

Spørgsmålet kan dog diskuteres, idet fristen, hvis den er

kendt, ikke kan siges at udgøre noget større indgreb i pågæl-

dendes retsstilling, jf. Forvaltningsret – almindelige emner,

s. 173 om en uhjemlet ansøgningsfrist. Imod adgangen til uden

hjemmel at fastsætte klagefrister taler dog, at lovgivnings-

magten i almindelighed tager stilling til fristspørgsmålet ved

lovbestemte rekursordninger, jf. s. 258 f.

2. Kunne navnebeviset annulleres som ugyldigt eller tilbage-

kaldes 



Da det er anført, at det skal lægges til grund, at de i cirku-

læret anførte regler ikke er i strid med grundsætningen om

pligtmæssigt skøn/skøn under regel, foreligger der med tilsi-

desættelsen af reglen i § 18 om upåtalthed som udgangspunkt en

væsentlig mangel, som kan bevirke ugyldighed, jf. Forvalt-

ningsret – almindelige emner, s. 348 f. om tilsidesættelse af

interne regler. Man kan også tage udgangspunkt i, at der

foreligger en vildfarelse vedrørende omstændigheder, som af

statsamtet er tillagt væsentlig betydning for udstedelsen af

navnebeviset, jf. Forvaltningsret – almindelige emner, s. 351

f. At påtalen er 20 år gammel kan ikke i sig selv bevirke, at

tilsidesættelsen er mindre væsentlig, i alt fald ikke under de

foreliggende omstændigheder, hvor der er givet en rimelig

forklaring på, at påtalen kun er gentaget en enkelt gang.

Det må dog tages i betragtning, at tertiære momenter som

berettigede forventninger og god tro kan få betydning for, om

overtrædelse af interne regler, som adressaten hverken kendte

eller burde kende, kan bevirke ugyldighed, og det samme gælder

med hensyn til vildfarelse som ugyldighedsgrund, jf. Forvalt-

ningsret – almindelige emner, s. 349 og s. 351. Afgørende for

navnebevisets gyldighed bliver derfor en afvejning af de

involverede interesser. Selvom der nok er mest der taler for

ugyldighed, er det ikke afgørende, hvilket resultat man kommer

til. For ugyldighed taler navnlig, at SKJ som krævet i cirku-

læret er gjort bekendt med kravet om upåtalthed, og at af-

gørelsen ikke er rent begunstigende jf. HK´s protest. For at

opretholde navnebeviset kan anføres, at det (måske) er forstå-

eligt, at SKJ ikke umiddelbart tænkte på det gamle brev mv.

Hvis navnebeviset betragtes som gyldigt på grundlag af de

tertiære momenter, opstår spørgsmålet om tilbagekaldelse, men

der er ikke plads herfor, jf. ovenfor om afvejningen over for

tertiære momenter og Forvaltningsret – almindelige emner, s.

441 ff. om afvejningen i forbindelse med tilbagekaldelse og s.

451 om partstvistlignende forhold.

Det bemærkes for en ordens skyld, at opgavens hændelsesforløb



i væsentlig grad afviger fra det i U 1973.755 omhandlede

(dommen er nævnt i Forvaltningsret - Sagsbehandling s. 301).

  

3. Civilretsdirektoratets og Justitsministeriets afgørelser

Da statsamtets afgørelser i navnesager kan påklages til Civil-

retsdirektoratet inden for rammerne af det almindelige stats-

lige hierarki, er afvisningen ikke korrekt, hvis det lægges

til grund, at en klagefrist ikke kan fastsættes uden lovhjem-

mel, jf. 1 og Forvaltningsret – almindelige emner, s. 34.

Normalt vil et direktorats afgørelse kunne påklages til mini-

steriet, jf. Forvaltningsret – almindelige emner, s. 26. Dette

gælder dog ikke, hvis direktoratet har direkte referat til

ministeren, jf. FOB 1988.299-300, Forvaltningsretlig materia-

lesamling 1998, s. 513 og Forvaltningsret – sagsbehandling, s.

53 om Familieretsdirektoratet (Civilretsdirektoratet). Det er

derfor godt (en plusværdi), hvis det i besvarelsen anføres, at

der ikke er adgang til klage videre til ministeriet, - selvom

det vel havde været nærliggende, om ministeriet havde gjort

direktoratet opmærksom på den manglende hjemmel for fristen.

4. Hvorledes bør retssagen afgøres ?

Da det som hovedregel ikke er en betingelse for domstolsprø-
velse, at rekursen er udnyttet, og da de i sagen omhandlede
spørgsmål er egnede til domstolsprøvelse, kan statsamtets
principale påstand ikke tages til følge, jf. Forvaltningsret –
almindelige emner, s. 312 f.

Om SKJ skal have medhold i, at annullationen af navnebeviset

er ugyldig og, at dette ikke kan tilbagekaldes, eller statsam-

tet frifindes, afhænger af besvarelsen under de ovennævnte

punkter 1 – 2, og herunder især af besvarelsen af de materiel-

le spørgsmål under punkt 2.



S 2000 AO 3

Rettevejledning 

· Forhåndsbesked

Den udtalelse fuldmægtigen fremkom med i telefonsamtalen er

allerede efter sit indhold ikke en bindende forhåndsbesked,

men skal ses som en information i lyset af vejledningsplig-

ten. At udtalelsen efterfølgende reelt viser sig at være

misvisende er således uden betydning. Forvaltningsret, Alm.

emner, 3. udg. s. 77-78.

· Støtte ret på tidligere fejlagtig tilladelse

Det fremgår af praksisoversigten, at der i 8 tidligere

lignende sager var meddelt 7 afslag og 1 tilladelse. Såfremt

det fremdrages om GB kan støtte ret herpå, må dette afvises,

idet en ubegrundet tidligere afvigelse fra praksis ikke kan

bevirke at andre har krav på samme uretmæssige afgørelse,

jf. FOB 1992.222, se Forvaltningsretlig materialesamling,

august 1998, s. 83 og 170-79. Det bør bedømmes positivt,

hvis denne problemstilling er behandlet.

· Fortolkning af begrebet ”mindre butikker”

Efter lovens forarbejder er der ikke tvivl om, at det med-

delte afslag materielt er berettiget, da det ikke har været

meningen med bestemmelsen, at give dispensation til udvalgs-

varebutikker, men dagligvarebutikker. Selvom ordlyden omfat-

ter alle typer butikker må forarbejderne føre til en ind-

skrænkende fortolkning; se Alm. emner s. 135-43 og s. 339 om

abstrakt fortolkning..

· Fortolkning af begrebet ”landområde”

Det er en klar fejl, når det lægges til grund at Lillerup

ikke er et landområde. Afgørelsen er også i strid med prak-

sis, og dermed en lighedsgrundsætning.  Denne fejlagtige

subsumption bør tilsidesættes, Alm. emner s. 339-40.



· Kredsen af saglige hensyn

Ud fra lovens formål og forarbejder er hensynene til konkur-

renceforholdene og forbrugerinteresser de overordnede sagli-

ge hensyn. Derimod kan hensyn til beskæftigelse og turisme

ikke anses som saglige hensyn. Om kredsen af hensyn og

specialitetsprincipperne, se Alm. emner s. 188-89 og s. 344-46.

· Domstolsprøvelsens udfald

Selvom begrebet ”landområde” har ført til en fejlagtig

subsumption, vil dette ikke føre til ugyldighed, hvis af-

gørelsen kan bæres af saglige hensyn og afgørelsen under

alle omstændigheder må anses for materielt korrekt. Ligele-

des har det været berettiget ikke at lægge vægt på beskæfti-

gelseshensyn og turismehensynet, og det saglige hensyn til

konkurrenceforhold kan i sig selv bære afgørelsen.  Da GBs

butik ikke henhører under en butikstype som efter forarbej-

derne til loven bør have dispensation, er afgørelsen materi-

elt berettiget, hvorfor der ikke er grundlag for at annul-

lere afslaget. Under alle omstændigheder ville domstolene

næppe rette afgørelsen, da den beror på et skøn – afgørende

ville dog også være parternes påstande, sagens oplysningsni-

veau mv. Se Alm. emner s. 344-46 og s. 393-99.


