
FORVALTNINGSRET 

SKRIFTLIG EKSAMEN 

SOMMEREN 2001



AO 1

Gårdejer Hans Pedersen ansøgte den 25. august 2000 Storborg

Amtsråd om tilladelse efter råstoflovens § 7 til indvinding af

40.000 m3 ler på sin ejendom. Fem parcelhusejere, hvis grunde

stødte op til Hans Pedersens ejendom tæt ved det sted, hvor

råstofindvindingen skulle finde sted, havde på forhånd hørt om

ansøgningen og protesterede over for amtsrådet mod, at der

blev givet tilladelse til indvindingen. Deres protester

skyldtes frygt for støjproblemer fra gravemaskiner m.v. samt

en frygt for, at deres huse ville falde i værdi, fordi

råstofindvindingen gjorde det pågældende boligområde mindre

attraktivt.

Den 20. september 2000 meddelte Storborg Amtsråd tilladelse

til råstofindvindingen. Tilladelsen indeholdt bl.a. følgende

vilkår (betegnet vilkår nr. 10, 15 og 17):

“10. Støjniveauet må ikke overstige den vejledende grænseværdi

for erhvervsvirksomheders støjbelast-ning af boligområder for

åben og lav boligbebyggelse (parcelhuse), som er fastsat i den

til enhver tid gældende støjvejledning fra Miljøstyrelsen (for

tiden Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder,

s. 15). .....

15. Hvis en eller flere af de fem parcelhusejere, hvis grunde

grænser op til ejendommen, kræver det, skal De overtage den

eller de pågældende parcelhusejendomme til den markedsværdi,

som disse ejendomme havde, før De indsendte Deres ansøgning.

.....

17. Som sikkerhed for, at indvindingsområdet bliver efterbe-

handlet, skal der stilles en ikke tidsbegrænset og ubetinget

garanti i form af et depositum på 1 mio. kr., som indbetales



til Storborg Amt, inden råstofindvindingen påbegyndes”.

I begrundelsen for afgørelsen hed det (begrundelsen gengivet

i sin helhed):

“Sikkerhedsstillelsen er sat til det dobbelte af det beløb,

som normalt medgår til en selvhjælpshandling (dvs. en hand-

ling, hvor amtet på ejerens regning foretager efterbehandling,

fordi ejeren ikke opfylder sin forpligtelse hertil). Amtet er

berettiget til at sætte beløbet så højt, idet råstoflovens §

10, stk. 3, alene kræver, at sikkerhedsstillelsen skal dække

amtsrådets udgifter. Der er ingen hindringer for, at amtsrådet

kræver et beløb, der overstiger de forventede udgifter”.

I amtsrådets behandling af sagen deltog amtsrådsmedlem, Søren

Christiansen, der ligesom Hans Pedersen var medlem af be-

styrelsen for den lokale afdeling af Landbrugspartiet.

Naboerne til Hans Pedersens ejendom fastholdt deres vedholden-

de protester over for Storborg  Amtsråd efter, at råstofind-

vindingen var påbegyndt. Amtsrådet besluttede derfor den 14.

marts 2001 at indgå en aftale med hver enkelt af de fem naboer

til Hans Pedersens ejendom. Ifølge aftalen skulle amtet dække

den af råstofindvindingen forårsagede værdinedgang på deres

ejendomme, hvis Hans Pedersen ikke var i stand til at opfylde

råstofindvindingstilladelsens vilkår nr. 15 om overtagelse.

Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til

det beskrevne hændelsesforløb.

(Det bemærkes, at spørgsmålet om partshøring ikke skal

behandles).



Bilag:

Råstoflovens §§ 3, 7, stk. 1, og 10, stk. 1-3, 



Uddrag af råstofloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 30.
juni 1997 med senere ændringer:

§ 3: Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges
vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring
af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige
hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyt-
telse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske
og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarel-
sen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en
hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og
skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og kystsik-
kerhed, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og
luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

§ 7, stk. 1: Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer og
etablering af anlæg på indvindingsstedet til brug for indvin-
dingen må kun ske efter tilladelse fra amtsrådet. Tilladelse
til indvinding på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor
der ikke findes sammenhængende landvegetation, kan kun
meddeles med tilslutning fra Kystinspektoratet.

§ 10, stk. 1-3: En tilladelse efter § 7, stk. 1, kan 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,

3) at indvindingen og efterbehandlingen sker efter en plan,
der er godkendt af amtsrådet, og som indeholder hovede-
lementerne for indvindingen og efterbehandlingen, og

4) at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold
til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte
formål.

  Stk. 2. Amtsrådet kan fastsætte yderligere vilkår for at
varetage de hensyn, der er nævnt i § 3.
  Stk. 3. Sikkerhedsstillelsen som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal
dække amtsrådets udgifter til efterbehandling ved en selv-
hjælpshandling, jf. § 33, stk. 3. Amtsrådet kan regulere
sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregnin-
gen ændres væsentligt.



AO 2

Kommunalbestyrelsen i Bakkerup kommune traf i december 2000 i

forbindelse med en samlet drøftelse af tiltag i medfør af

integrationsloven bl.a. beslutning om, at der fremover ved

visitation af ledige pladser i vuggestue og børnehave – men

ikke for dagplejepasning – skulle gives  børn af flygtninge og

indvandrere fortrinsret. Ventelisten til dagtilbud varierede,

men normalt var der en ventetid på 6 måneder for optagelse i

vuggestue og børnehave og 3 måneder for dagpleje. Kommunal-

bestyrelsen havde i øvrigt i medfør af den sociale servicelovs

§ 114 etableret  et rådgivende brugerråd for dagtilbud,

sammensat af forældre- og pædagogrepræsentanter, og i ret-

ningslinierne for rådets virke er bl.a. anført at rådet skal

høres, hvis anciennitetsprincippet forventes fraveget ved en

konkret  pladsvisitation.

I perioden 1.1.-31.5.2001 blev der, som følge af den vedtagne

fortrinsordning, i to tilfælde visiteret indvandrerbørn til en

ledig vuggestueplads, selvom der var danske børn der stod

foran disse på ventelisten. I den første sag blev beslutningen

truffet af det af kommunalbestyrelsen i medfør af styrelses-

vedtægten nedsatte udvalg til behandling af personsager i

sociale sager. Dette skete uden forudgående høring af det

nævnte brugerråd. Beslutningen blev truffet i februar 2001, og

visitationen var gældende fra 15.3.2001.

Beslutningen i den anden sag blev – efter forudgående høring

af brugerrådet, der krævede at fortrinsretten ikke blev

benyttet - truffet af den kommunale pladsanvisning, der er en

del af kommunens social- og sundhedsforvaltning. Beslutningen

blev truffet i april 2001, og visitationen var gældende fra

15.5.2001.



Umiddelbart efter at de to beslutninger var truffet, blev

disse meddelt til forældrene for de børn, der havde fået

pladserne og de forældre, hvis barn var blevet sprunget over.

I den første sag rettede det utilfredse danske forældrepar

straks henvendelse til tilsynsrådet med anmodning om annulla-

tion af den foretagne visitation.

I den anden sag rettede det utilfredse danske forældrepar

henvendelse til udvalget til behandling af personsager i

sociale sager med krav om, at pladsen blev visiteret dem,

hvilket udvalget afviste at tage stilling til, og pladsanvis-

ningen fastholdt den trufne afgørelse. Herefter rettede det

nævnte forældrepar henvendelse til tilsynsrådet i starten af

juni 2001 med anmodning om annullation af den foretagne

visitation og hjemvisning af sagen.

Der udbedes en stillingtagen til de forvaltningsretlige

problemer hændelsesforløbet giver anledning til. Det lægges

ved besvarelsen til grund, at der ikke er administrative

retsforskrifter af betydning for de omhandlede problemer.

Bilag:

Uddrag af integrationsloven, uddrag af lov om social service

og uddrag af lov om retssikkerhed og administration på det

sociale område.



Bilag:

Uddrag af integrationsloven:

§ 1. Lovens formål er gennem en integrationsindsats at
5) bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed

for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets
politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse
og kulturelle liv,

6) bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver
selvforsørgende, og

7) bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det
danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

§ 3. Integrationsindsatsen omfatter boligplacering af flygt-
ninge, jf. kapitel 3, introduktionsprogrammer for udlændinge,
jf. kapitel 4, og en almindelig integrationsindsats, jf. stk.
2.
Stk. 2. Ved almindelig integrationsindsats forstås i denne lov
ethvert tiltag, som ikke er omfattet af lovens kapitel 3 og 4,
og som foretages af den offentlige forvaltning med det formål
at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

§ 4, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligpla-
cering af flygtninge, der er visiteret til den pågældende
kommune, jf. kapitel 3, introduktionsprogrammer for udlændin-
ge, jf. kapitel 4, udbetaling af introduktionsydelse, jf.
kapitel 5, og samordning af den almindelige integrationsind-
sats i kommunen, jf. § 3, stk. 2.
…

Uddrag af lov om social service:

§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge

sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også

kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den
enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den
daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar
for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den
enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med
den enkelte.

§ 12. Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud.
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed. …



Stk. 2. Anvisning af pladser sker efter anciennitet.
Stk. 3. Anvisning efter anciennitet kan dog fraviges, hvis et
barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov
for plads i et dagtilbud.
Stk. 4. I andre særlige tilfælde, hvor der er et akut behov
for en plads i et dagtilbud, vil anvisning efter anciennitet
kunne fraviges i begrænset omfang.
…

§ 114. Kommunen eller amtskommunen kan hver især eller i
fællesskab nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen
eller amtskommunen vedrørende tilrettelæggelsen af indsatsen
efter denne lov. Kommunen eller amtskommunen fastsætter
rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

Uddrag af lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område:

§ 1. Formålet med denne lov er, at
1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de

sociale myndigheder behandler sager,
2) fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at

tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp,
3) forebygge, at personer, der har eller kan få vanske-

ligheder ved at fastholde arbejde, får behov for hjælp
til forsørgelse, og

4) fastlægge struktur og grundlæggende principper for
administrationen af sociale sager.

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan ikke behandle sager om hjælp til
enkeltpersoner.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke udvalg sammensat
af kommunalbestyrelsesmedlemmer der skal behandle sager om
hjælp til enkeltpersoner.
…

§ 60. De afgørelser, som kommunen eller amtskommunen træffer
efter den sociale lovgivning, kan indbringes for det sociale
nævn. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan
klage over afgørelsen.
Stk. 2. Afgørelser over det generelle serviceniveau, herunder
hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen
og amtskommunen og takster for tilbudene, kan ikke indbringes
for anden administrativ klagemyndighed.

§ 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har
truffet afgørelsen, vurdere, om der er grundlag for at give
klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage
først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen.
Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes
klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre



til klageinstansen.



AO 3

Hanne og Peter Mikkelsen havde været gift i 7 år og havde ét
barn - den 5-årige Nikolaj. I foråret 2000 besluttede Peter og
Hanne at blive skilt, og de aftalte i den forbindelse, at
Hanne skulle have forældremyndigheden over Nikolaj. De aftalte
samtidig, at Peter skulle have samvær med Nikolaj hver anden
weekend fra torsdag aften til søndag eftermiddag, samt efter
nærmere aftale i forbindelse med ferier og højtider.

Indtil efteråret 2000 forløb samværet mellem Nikolaj og hans
far gnidningsfrit, men i oktober 2000 anmodede Hanne Mikkelsen
statsamtet om ved afgørelse at indskrænke omfanget af sam-
været, idet hun anførte, at Nikolaj var ked af at komme hos
faderen, da han ikke kunne lide Peters nye kæreste. Desuden
var det ubelejligt for Hanne som aftalt at aflevere Nikolaj
hos faderen torsdag aften, idet hun var begyndt at arbejde
sent om torsdagen og derfor ikke kunne aflevere Nikolaj inden
hans normale sengetid. Hun  mente også af denne grund, at
samværet i hvert fald først skulle begynde fredag eftermiddag.
Dagen efter, at hun havde sendt sin anmodning til statsamtet,
ringede hun desuden til sagsbehandleren i statsamtet, Dorte
Nielsen, og fortalte, at hun rygtevis havde hørt, at Peter var
begyndt at få alkoholproblemer, men at hun ikke havde skrevet
det i sin anmodning, da hun på Peters vegne var ked af, hvis
det “skulle stå i papirerne”. Dorte Nielsen sendte den 1.
november 2000 en kopi af Hannes brev til Peter og bad ham om
inden den 15. november om at fremkomme med en udtalelse til
sagen.

Peter, som var stærkt fortørnet over Hannes anmodning, ringede
straks til Dorte Nielsen og bad om aktindsigt i sagen, men fik
at vide, at der ikke indgik andre dokumenter i sagen end en
kopi af den aftale om samvær, som ægtefællerne havde indgået
i forbindelse med skilsmissen, samt Hannes anmodning, som
Peter allerede havde kopi af. Den 10. november skrev Peter
derefter til statsamtet, at han ikke mente, det var muligt for
statsamtet at ændre den aftale, som Hanne og Peter selv
frivilligt havde indgået, når der ikke var sket ændringer i
forholdene siden aftalen, og at de grunde, som Hanne havde
anført i hvert fald ikke kunne bevirke, at hans samvær med
Nikolaj skulle indskænkes.

Peter anmodede desuden Nikolajs børnehave om en kopi af en
rapport om Nikolaj, som var blevet udarbejdet tidligere i
forbindelse med, at han i en periode efter skilsmissen havde
haft adfærdsvanskeligheder. Børnehaven afviste imidlertid at
udlevere rapporten med henvisning til, at den indeholdt
fortrolige oplysninger om Hannes forhold.

Den 20. november afgjorde statsamtet herefter sagen med



følgende konklusion: “Efter anmodning fra Hanne Mikkelsen
fastsætter statsamtet herefter samværet mellem Peter Mikkelsen
og hans søn Nikolaj til hveranden weekend fra fredag kl. 16.00
til søndag kl. 18.00. Samværet er betinget af, at Peter
Mikkelsens kæreste ikke overnatter på hans bopæl, ligesom
Peter Mikkelsen ikke må indtage alkohol i samværsperioden.
Baggrunden for denne afgørelse er en samlet vurdering af
sagens omstændigheder med hovedvægten på at tilgodese Nikolaj
behov.”  

Peter, der fandt afgørelsen helt uforståelig, henvendte sig
igen til statsamtet og fik der oplyst, at betingelsen om ikke
at indtage alkohol var en standardbetingelse, som intet havde
at gøre med hans personlige forhold, men som statsamtet netop
var begyndt at anvende efter den voldsomme offentlige debat om
unges drikkevaner og forældrenes påvirkning heraf. Med hensyn
til den generelle indskrænkning af samværet oplyste sagsbe-
handleren, at dette var nødvendigt af hensyn til Nikolajs
muligheder for at komme i seng i ordentlig tid om torsdagen.

Der ønskes en begrundet stillingtagen til de forvaltningsret-
lige problemer, som det beskrevne begivenhedsforløb rejser,
herunder hvilke muligheder Peter Mikkelsen har for at gå
videre med sagen. 

Bilag: Lov om forældremyndighed og samvær §§ 16-19.



Forældremyndighedsloven. Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om
forældremyndighed og samvær som ændret ved lov nr. 416 af 10.
juni 1997

Kapitel 2
Samvær m.v.

§ 16. Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret
ved, at den, der ikke har barnet boende, har ret til samvær.

§ 17. Statsamtet træffer efter anmodning afgørelse om omfanget
og udøvelsen af samværet og kan fastsætte de nødvendige
bestemmelser i forbindelse hermed. Afgørelsen træffes efter,
hvad der er bedst for barnet.

Stk. 2. Statsamtet kan ændre en aftale eller afgørelse
om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet, navnlig på
grund af forandrede forhold.

Stk. 3. Statsamtet kan afslå at fastsætte samvær eller
ophæve en aftale eller afgørelse herom, hvis det er påkrævet
af hensyn til barnet.

stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om
overvåget samvær.

Anden kontakt

§ 18. Statsamtet kan i særlige tilfælde træffe bestemmelse om
anden kontakt med barnet for den af forældrene, der ikke har
barnet boende, i form af telefonsamtaler, brevveksling og
lignende.

Orientering om barnet

§ 19. Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har
ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold
fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæse-
net. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give
oplysninger, hvis det er til skade for barnet. Der må ikke
gives fortrolige  oplysninger om forældremyndighedsindeha-
verens forhold.

Stk. 2. Statsamtet kan i særlige tilfælde efter
anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller en af
de i stk. 1 nævnte institutioner fratage den af forældrene,
der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orien-
tering efter stk. 1. En afgørelse efter 1. pkt. har virkning
fra det tidspunkt, hvor institutionen modtager meddelelse om
afgørelsen.


