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Rettevejledning AO 1 sommeren 2001

Det i opgaveteksten beskrevne hændelsesforløb giver anledning til at overveje følgende punkter:

1. Inhabilitet

Det forhold, at et amtsrådsmedlem (Søren Christiansen) og en ansøger (Hans Pedersen) er medlem
af samme bestyrelse for en lokal partiforening, medfører ikke inhabilitet for amtsrådsmedlemmet
efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1-4. Kun hvis de har et nært personligt venskab, kan der
blive tale om inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Der er imidlertid i opgaven ikke
oplysninger om sådanne relationer. Søren Christiansen er ikke inhabil (Sagsbehandling, 4. udg., s.
73 ff.).

2. Begrundelsesfejl

Begrundelsen for afgørelsen om råstofindvindingstilladelse er i opgaveteksten gengivet i sin helhed.
Det kan konstateres, at der mangler en henvisning til relevante retsregler, jf. forvaltningslovens § 24,
stk. 1, 1. pkt. Endvidere skulle afgørelsen have indeholdt oplysning om hovedhensynene bag vilkår
nr. 10 og 15, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. Det bemærkes i den forbindelse, at ingen af
de nævnte vilkår er rene standardvilkår, som altid må forventes indsat i en råstofindvindingstilladelse.
Forvaltningslovens begrundelsesregler er således tilsidesat. Det er usikkert, om begrundelsesfejlene
vil medføre, at vilkårene er ugyldige (skal betragtes som ustillede). Ud fra formuleringerne i pensum
er dette dog det mest nærliggende. Det vigtigste er, at problemet nævnes og drøftes på en kvalifi-
ceret måde i opgavebesvarelsen. (Sagsbehandling, 4. udg., s. 249, 252 ff. og 304 ff.).

3. Vilkår nr. 10

Der er hjemmel til at stille støjvilkår i en råstofindvindingstilladelse, jf. råstoflovens § 10, stk. 2, som
henviser til § 3, der omtaler miljøbeskyttelse som et hensyn, der skal lægges vægt på.

Vilkår nr. 10 stiller imidlertid adressaten i en meget usikker situation, idet der fastsættes støjkrav
svarende til grænseværdierne i “den til enhver tid gældende støjvejledning fra Miljøstyrelsen”. Det vil
sige, at støjkravene kan ændre sig med kort varsel på en uforudsigelig måde.

Vilkåret kan sidestilles med et ændrings- eller tilbagekaldelsesforbehold. Et sådant kan kun
indsættes i en tilladelse, hvis der er en konkret saglig begrundelse af en vis vægt for det. En sådan er
der ikke oplysninger om i opgaveteksten.

Det er også et problem, at amtsrådet lader vejledende grænseværdier udstedt af Miljøstyrelsen være
ubetinget bindende. For det første har amtsrådet hermed i realiteten overladt det til en anden
myndighed at fastsætte grænseværdierne i amtsrådets sag. Det er der ikke hjemmel til. For det andet
er meningen med en vejledning netop, at den ikke skal anvendes slavisk i de konkrete tilfælde. Den
skal i stedet danne et udgangspunkt for støjgrænserne, der herefter skal tilpasses individuelt,
afhængig af forholdene i den enkelte sag. Vilkår nr. 10 indeholder derfor også et element af “skøn
under regel” eller en tilsidesættelse af det pligtmæssige skøn.



Endelig kan vilkåret på grund af den uklarhed, det indebærer, også hævdes at stride mod det
forvaltningsretlige bestemthedskrav.

Vilkåret må formentlig opfattes som ustillet, således som det kendes fra retsstridige tilbagekaldelses-
forbehold. Det må herefter kunne erstattes af et andet mere præcist vilkår.
(Almindelige emner, 3. udg., s. 221 ff., 234 ff. og 454 f., samt Sagsbehandling, 4. udg., s. 244 f.).

Spørgsmålet vedrørende vilkår nr. 10 er forholdsvis kompliceret. Det er derfor acceptabelt, hvis den
studerende i opgavebesvarelsen nævner, at der kan være et problem i forhold til bestemthedskravet
og det pligtmæssige skøn. Det må ved bedømmelsen tillægges en plusværdi, hvis den studerende
kan redegøre for parallellen til ændrings- og tilbagekaldelsesforbehold og omtaler, at  det er et
problem, at en anden myndighed i realiteten fastsætter grænseværdierne i amtsrådets sager. 

4. Vilkår nr. 15

Vilkår nr. 15 bygger på et ønske om at varetage naboernes interesser.

Amtsrådet har hjemmel til i råstofsager at tage hensyn til naboernes interesse i at undgå støj og andre
gener. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der efter § 10, stk. 2, jf. § 3, er hjemmel til at lægge vægt
på miljøbeskyttelse.

Derimod er der ikke adgang til at varetage naboernes rent privatøkonomiske interesser, hvilket er
formålet med vilkår nr. 15. Dette vilkår er udtryk for magtfordrejning (varetagelse af private
interesser). Alternativt kan det anføres, at det fremgår af § 10, stk. 2, jf. § 3 (modsætningsvis), at
der ikke er hjemmel til at varetage hensynet til naboernes rent privatøkonomiske interesser. Den
studerende bør i den forbindelse overveje, om § 10, stk. 2, jf. § 3, er udtømmende, hvilket meget
taler for, fordi der ved § 3 omhyggeligt er medtaget en lang række forskellige interesser.  (Det kan
oplyses, at § 3 efter forarbejderne til bestemmelsen skal opfattes som udtømmende, i hvert fald
vedrørende offentlige interesser).

Endvidere må det fordre klar lovhjemmel at stille krav om, at en privat skal overtage andre privates
ejendomme. Det gælder også, selv om kravet stilles i forbindelse med en tilladelse, som adressaten
kan undlade at udnytte. Der kan i den forbindelse også henvises til Almindelige emner, 3. udg., s.
164ff. (jf. 154ff) om pålæg af økonomiske byrder.

Vilkår nr. 15 er således uhjemlet og er i øvrigt udtryk for magtfordrejning. Det må derfor betragtes
som ustillet. 
(Almindelige emner, 3. udg., s. 148 ff., 191 ff. og 235 ff.

Besvarelsen er acceptabel, hvis den studerende behandler problemet om magtfordrejning. Hjem-
melsproblemet med kobling til spørgsmålet om pålæg af økonomiske byrder er relativt vanskeligt.
Det må ved bedømmelsen tillægges en plusværdi, hvis dette spørgsmål behandles kvalificeret.

5. Vilkår nr. 17.



Amtsrådets begrundelse for vilkår nr. 17 må forstås således, at råstoflovens § 10, stk. 3, efter
amtsrådets opfattelse alene fastsætter et minimum for, hvilket beløb der skal kræves i sikkerhedsstil-
lelse. 

Denne fortolkning af § 10, stk. 3, er diskutabel ud fra ordlyden, men kan dog nok forsvares ud fra
en ren sproglig fortolkning. Imidlertid skal sikkerhedsstillelsen, hvis størrelse er uden egentlig 
begrundelse, vurderes i lyset af synspunktet om et (skærpet) hjemmelskrav som grundlag for krav
om afgifter, gebyrer og lignende økonomiske byrder. Ganske vist er der kun tale om et depositum,
som adressaten får tilbage, hvis efterbehandlingskravet er opfyldt. Imidlertid får amtsrådet en
rentegevinst og adressaten et tilsvarende rentetab, og under alle omstændigheder er selve dette, at
der skal overføres et beløb, en belastning af borgeren.

Da der er hjemmel til at kræve en vis sikkerhedsstillelse af adressaten, kan det store beløb også
anskues som udtryk for finansiel magtfordrejning.

Vilkåret kan ikke opretholdes, men må erstattes af et andet, som fastsætter et beløb, der svarer til
omkostningerne ved en selvhjælpshandling.
Almindelige emner, 3. udg., s. 164 ff., 198 ff. og 235 ff.      

6. Aftale med parcelhusejere

Der foreligger her et kommunalretligt problem.

En kommune, herunder en amtskommune, må ikke begunstige eller berige enkeltpersoner økono-
misk, hvis der ikke herved varetages en lovlig kommunal interesse. Det gør der ikke her, idet
kommunen alene tilgodeser grundejernes privatøkonomiske interesser uden at give fordele for det
fællesskab, som kommunen udgør. Det bemærkes i den forbindelse, at der i råstofloven er hjemmel
til at give en råstofindvindingstilladelse, uanset at dette belaster naboerne økonomisk i et vist omfang.

Forholdet kan også anskues som magtfordrejning (private interesser).

Aftalen kan ikke annulleres af kommunaltilsynet efter kommunestyrelseslovens § 61, idet den er
bragt til udførelse. Det bemærkes i den forbindelse, at den særlige regel i kommunestyrelseslovens §
61, stk. 1, 3. pkt., om annullation, særlig om beslutningen er bragt til udførelse, ikke kan finde
anvendelse, fordi væsentlige hensyn til private taler imod, ligesom ingen part har fremsat begæring
herom. Da der ikke er oplysninger om opsigelsesklausuler, kan kommunaltilsynet heller ikke
anvende tvangsbøder med henblik på opsigelse af aftalen. Hvis aftalen fører til, at kommunen
udbetaler beløb til grundejerne, kan der blive tale om et personligt erstatningsansvar, idet kommunen
har lidt et tab ved en handling, som er klart retsstridig, og som kan tilregnes de kommunalbestyrel-
sesmedlemmer, som har stemt for eller undladt at stemme imod beslutningen om aftalen, jf.
kommunestyrelseslovens § 61, stk. 3 og 4. Det bemærkes, at opgavebesvarelsen er acceptabel, selv
om spørgsmålet om sanktioner efter kommunestyrelseslovens § 61 ikke behandles. Hvis spørgsmå-
let behandles kvalificeret, må dette tillægges en plusværdi ved bedømmelsen.
(Kommunalret, s. 41, 88 f., 93 ff., og 97 ff., samt Almindelige emner, 3. udg., s. 191 ff.).



Rettevejledning AO 2 sommeren 2001

1. Formelle forhold/mangler
    

$ Kommunalbestyrelsens kompetence
Det er lovligt, at kb. fastlægger generelle regler for visitation af dagtilbud, da det kun
er enkeltsager om personforhold, der originært er henlagt til udvalgsbehandling

$ Delegation
Der er intet til hinder for at udvalget kan overlade afgørelsen af visitationssager til
forvaltningen, jf. om sådan intern delegation bl.a. Sagsbehandling s. 52

$ Manglende høring
Høringen af brugerrådet er gjort obligatorisk i sådanne sager, men tilsidesættelse af 
denne formelle regel kan ikke anses væsentlig og derfor ikke føre til ugyldighed. Se
Sagsbehdl. s. 140-41 og s. 289-91 samt s. 298.

$ Høringssvar følges ikke
Forvaltningen hører det rådgivende organ, men netop det at organet alene er
rådgivende indebærer, at høringen ikke er imperativ, og der er således ingen pligt til at
følge svaret, jf. Sagsbehdl. s. 141.

$ Remonstration
Forvaltningen har truffet afgørelse i h t den foretagne interne delegation. Intern
delegation medfører ikke klageadgang til udvalget, hvorfor udvalget ikke har haft pligt
til at behandle sagen, og forvaltningen har fastholdt den trufne afgørelse. Da der ikke
er klageadgang er pligten til genvurdering i den sociale retssikkerhedslovs § 66 ikke
gældende her, men forvaltningen har tilsyneladende vurderet at der ikke var kommet
væsentligt nyt frem, og har derfor fastholdt afgørelsen, jf. Alm. Emner s. 241-42.

2. Indholdsmæssige forhold

Afgørelsen af, om de konkrete visitationer, der er udtryk for konkrete fortrinsbehandlinger af
indvandrere og er et udslag af den generelle kommunalbestyrelsesbeslutning, er lovlige, involverer
overvejelsen af flere indholdsmæssige aspekter:

$ Kredsen af hensyn
Spørgsmålet er om integrationshensynet er et sagligt vedkommende hensyn ved
visitation af vuggestuepladser, som er en del af dagtilbudsområdet. Her bør i første
række drøftes lovreglernes ordlyd og formålsovervejelser støttet på ikke mindst de
medtagne loves § 1.  Det bør fremdrages, at anciennitetsprincippet er det klare
udgangspunkt efter den sociale servicelovs § 12, men at integrationshensynet på den
anden side er et alment sagligt hensyn, og inden for det sociale område er der tendens
til helhedssyn, jf. Alm. Emner s. 202-03 om det materielle specialitetsprincips
rækkevidde. Det er et argumentationsspørgsmål om hensynet anses lovligt eller ej,
dog må det anses rigtigst, hvis det anføres, at integrationshensynet er sagligt, men at
det ikke kan tillægges særlig vægt. Det er imidlertid også helt acceptabelt, hvis det
antages, at det alene er sociale og pædagogiske hensyn, som kan begrunde en
fravigelse af anciennitetsprincippet, jf. den sociale servicelovs § 12, stk. 3, og at
sådanne hensyn kan have nær sammenhæng med et integrationshensyn.



$ Lighedsgrundsætningen
Hvis integrationshensynet anses lovligt, er der er en saglig begrundelse for forskelsbe-
handlingen, hvorfor der så ikke er brud på en lighedsgrundsætning. Såvel racediskri-
minationsloven som EMRK beskytter mindretallet, og de danske forældre kan derfor
ikke påberåbe sig disse bestemmelser som argumentation for, at der er tale om ulovlig
diskrimination af danskerne. Se om de nævnte regler Alm. Emner s. 208-09.

$ Skøn under regel
Den generelle beslutning om fortrinsstilling nævner intet om, at der er tale om et
udgangspunkt. Efter den sociale servicelovs § 12 er der ingen tvivl om, at den enkelte
visitation tager udgangspunkt i et anciennitetsprincip og at dette kun kan brydes ud fra
en konkret vurdering af om der foreligger særlige forhold. Bestemmelsen må 
fortolkes således, at der er krav om individuel vurdering. Dette skal påpeges, og der
må ud fra opgavens oplysninger statueres skøn under regel. Se Alm. Emner s. 221-26
om pligtmæssigt skøn.

$ Proportionalitet
Dette forhold bør fremdrages som følge af, at det kun er vedrørende vuggestue og
børnehave at fortrinsretten gælder, derimod ikke for dagplejepladser. Dette forhold er
i al fald med til at begrænse fortrinsstillingen, se Alm. Emner s. 217-20. Der kan
således argumenteres for, at forskelsbehandlingen ikke er videregående end nødvendigt.

3. Tilsynsrådets reaktionsmuligheder

$ Den første sag
Udvalget henhører under tilsynsrådets kompetence, jf. kstl. § 61, stk. 6, nr. 2 og
Kommunalret s. 79-81. Ved meddelelsen til forældrene om visitationen er afgørelsen
bragt til udførelse, jf. Kommunalret s. 89, hvorfor beslutningen kun kan suspenderes
eller sættes ud af kraft, hvis betingelserne i kstl. § 61, stk. 1, 3. pkt er opfyldt. Der er
ikke rekursmulighed, jf. den sociale servicelovs § 12, stk. 1, og partsbegæring er
fremsat, hvorfor det afgørende bliver at afgørende hensyn til private interesser taler
imod annullation. Annullation kommer i øvrigt kun på tale, hvis det antages at
afgørelsen er klart ulovlig, se Kommunalret s. 81 om legalitetstilsyn og s. 85-87 om
klarhedskriteriet. 

$ Den anden sag
Tilsynsrådet kan ikke direkte overfor afgørelser truffet af forvaltningen anvende
retsmidler, jf. Kommunalret s. 81, men såfremt de øvrige betingelser er opfyldt kan
reaktioner anvendes overfor udvalget, hvis dette undlader at gribe ind overfor klare
ulovligheder. Der henvises i øvrigt til det ovenfor omkring den første sag anførte, og i
den foreliggende sag er barnet endog startet i vuggestuen, hvorfor der ikke er tvivl
om, at der ikke kan annulleres i dette tilfælde.



Rettevejledning AO 3  sommeren 2001

Sagsbehandlingsspørgsmål:

Notatpligt: I forbindelse med den telefoniske henvendelse fra Hanne Mikkelsen skulle sagsbehand-
leren på statsamtet have gjort et notat om samtalen, jf. ofl. § 6. Der er utvivlsomt tale om en
afgørelsessag, der er tale om faktiske oplysninger, og disse har - formentlig - betydning for sagens
afgørelse.
Se: Sagsbehandling, pp. 169-171, 204-206.

Aktindsigt: Dette spørgsmål har sammenhæng med det foregående punkt, idet Peter burde have
haft mulighed for at gøre sig bekendt med de oplysninger om hans mulige alkoholproblem, som
statsamtet ligger inde med. Da der intet notat er, er der imidlertid heller ikke mulighed for at give
aktindsigt heri, jf. fvl. § 12, stk. 2. Statsamtet afvisning af i øvrigt at give aktindsigt må betragtes som
korrekt.

Ønsket om udlevering af rapporten om Nikolaj fra børnehaven vedrører også retten til aktindsigt.
Retten støttes her på forældremyndighedslovens § 19, idet Peter hverken efter forvaltningsloven (der
er ikke tale om en afgørelsessag) eller efter offentlighedsloven (der er tale om oplysninger om
enkeltpersoners private forhold, jf. ofl. § 12, stk. 1, nr. 1) ville have mulighed for aktindsigt.
Undtagelsen vedrørende aktindsigt i fortrolige oplysninger om Hanne har hjemmel i bestemmelsen,
men kan ikke begrunde, at aktindsigt helt afslås. Bestemmelsen må fortolkes i overensstemmelse
med de tilsvarende regler i fvl. § 15, stk. 2, og ofl. § 12, stk. 2, således at de dele af dokumentet,
der ikke er undtaget, stadig er undergivet aktindsigt.
Se: Sagsbehandling, pp. 180-184, 187-189.

Partshøring: Peter partshøres korrekt vedrørende Hannes skriftlige henvendelse (jf. fvl. § 19, stk.
1), men burde også være partshørt vedrørende de telefoniske oplysninger om hans mulige alkohol-
problem. Der er tale om nye oplysninger til ugunst for ham, og de har væsentlig betydning for sagen,
jf. den senere afgørelse.
Se: Sagsbehandling, pp. 169-171.

Begrundelse og klagevejledning: Den anførte begrundelse er reelt blot en omskrivning af
lovtekstens vage og elastiske bestemmelse og opfylder derfor ikke kravene til begrundelse i fvl. §
24. Den efterfølgende mundtlige begrundelse vedrørende vilkåret om ikke at indtage alkohol må
formentlig betragtes som en skinbegrundelse, idet den reelle begrundelse synes at være Hannes
oplysninger. Der er således tale om en subjektivt urigtig begrundelse. Antages begrundelsen af være
subjektivt korrekt, må den imidlertid i stedet betragtes som objektivt forkert, idet en sådan
standardbetingelse næppe er lovlig, jf. nedenfor vedrørende materielle spørgsmål. Desuden er der
ikke givet klagevejledning, jf. fvl. § 25.
Se: Sagsbehandling, pp. 247-260, 262-264.

Officialprincippet: Når statsamtet tilsyneladende lægger vægt på oplysningerne om Peters
alkoholproblemer, foreligger der en overtrædelse af officialprincippet, når man ikke foretager
nærmere undersøgelser af, hvorvidt der er hold i de oplysninger, som Hanne kommer med.
Se: Sagsbehandling, pp. 120-127.



Materielle spørgsmål:

Indledningsvis bør det fastslås, at de afgørende bestemmelser (forældremyndighedslovens § 19, stk.
1 og 2) vedrørende afgørelsens materielle indhold er vage og elastistiske lovbestemmelser, hvor det
eksplicit fremgår, at der kan knyttes betingelser til en afgørelse. Der er således grundlæggende ikke
noget hjemmelsproblem med den trufne afgørelse - heller ikke selv om det lægges til grund, at der
ikke foreligger forandrede forhold (jf. § 19, stk. 2: “navnlig”). Derimod giver afgørelsen anledning til
at overveje, hvorvidt de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger for skønnets udøvelse (som i
vidt omfang også normerer anvendelsen af vage og elastiske lovbestemmelser) er overholdt.

Lovlige hensyn: Hovedhensynet i loven er barnets tarv. De opstillede betingelser for samværet og
reduktionen i det samlede samvær synes ikke at være bestemt af uvedkommende hensyn. Der
foreligger således ikke magtfordrejning.

Afvejning af lovlige hensyn: Betingelsen vedrørende alkoholindtagelse angives at være et udslag af
en generel praksisændring og er i så fald ikke i strid med lighedsgrundsætningen. (Derimod er det
tvivlsomt, om den påståede praksis overhovedet er lovlig, jf. nedenfor.)

Bestemmelserne i forældremyndighedslovens § 19, stk. 1 og 2, lægger i udpræget grad op til, at der
skal foretages et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde over, hvad der er bedst for barnet. Et  forbud
mod alkoholindtagelse under samvær udgør et så stort indgreb i forældrenes retsstilling, at der må
være konkrete holdepunkter for at anvende et sådant vilkår. Et generelt vilkår om forbud mod
alkoholindtagelse må derfor betragtes som skøn under regel.
Se: Almindelige emner, pp. 181-185, 215-216, 221-227.

Proportionalitetsprincippet: Den generelle indskrænkning i samværet begrundes med hensynet til
Nikolajs sengetid. Dette hensyn kunne imidlertid varetages på betydeligt mindre indgribende måder,
f.eks. således at det aftaltes, at Peter skulle afhente Nikolaj i daginstitution frem for at få ham bragt.
Der foreligger således her en overtrædelse af proportionalitetsprincippet (nødvendighedskravet).

Betingelsen vedrørende Peters kærestes overnatning i forbindelse med samværet må formentlig
betragtes som uegnet i forhold til formålet - at gøre Nikolaj mere glad for samværet - idet begræns-
ninger i hendes ophold i dagtimerne i den forbindelse ville være betydelig mere formålstjenligt.
Desuden er betingelsen et så stort indgreb i Peters forhold, at det også må betragtes som en
overtrædelse af forholdsmæssighedskravet i proportionalitetsprincippet. (Det kan evt. diskuteres,
om ikke enhver begrænsning af kærestens tilstedeværelse vil være en overtrædelse af proportionali-
tetsprincippet, hvis der ikke foreligger mere konkrete holdepunkter for en sådan begrænsning, men
opgaveteksten lægger ikke op til en sådan diskussion, hvorfor 
det må tillægges plusværdi, hvis spørgsmålet berøres).
Også begrænsningen i Peters alkoholindtagelse udgør et alvorligt indgreb i almindelig livsførelse, som
ikke har basis i Peters konkrete forhold - i hvert fald ikke med de foreliggende undersøgelser fra
statsamtets side. Hvad enten betingelsen betragtes betragtes som et generelt vilkår eller som en
konkret betingelse i denne sag, må den derfor være ulovlig. Som generelt vilkår er det en overtræ-
delse af forholdsmæssighedskravet, og som en konkret betingelse er det en overtrædelse af
nødvendighedskravet.
Se: Almindelige emner, pp. 217-221.



Peters reaktionsmuligheder:

Statsamtets afgørelser kan rekurreres til Civilretsdirektoratet i Justitsministeriet - i overensstemmelse
med det almindelige o/u-forhold. Desuden har Peter mulighed for at rejse sagen ved domstolene i
medfør af grl. § 63 - i hvert fald for så vidt angår de retlige elementer i sagen. Derimod er der ikke
på sagens nuværende stade mulighed for at indbringe den for Folketingets Ombudsmand, idet
rekursmulighederne ikke er udnyttet, jf. ombl. § 14.
Se: Almindelige emner, pp. 6-7, 291ff, samt Materialesamling til emne 6-9, p. 513.


