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Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som 

kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lille-

by Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, 

økonomidirektør i Lilleby Kommune og fra John Strid, kontor-

chef i juridisk afdeling i Storby Kommune. Begge betingede sig 

i deres ansøgninger, at de kunne godkende de nærmere vilkår 

for stillingen. 

 

På et møde i januar 2002 besluttede økonomiudvalget i Lilleby 

Kommune – uden forelæggelse for byrådet - med 4 stemmer imod 3 

at tilbyde Lise Stille kommunaldirektørstillingen. Flertallet 

bestod af de 4 medlemmer af borgerpartiet, heriblandt borgme-

steren, mindretallet af en radikal og 2 konservative. Medlem 

af borgerpartiet Jørgen Kraft var ligesom Lise Stille medlem 

af borgerpartiets vælgerforening i Lilleby. Under diskussionen 

i økonomiudvalget havde mindretallet gjort gældende, at ansæt-

telse af kommunaldirektøren var en meget vigtig beslutning, 

som var af stor betydning for kommunen og dens fremtid. Grund-

laget for økonomiudvalgets behandling var i øvrigt en indstil-

ling fra Jens Ro, som var chef for personalekontoret under 

økonomiudvalget. Jens Ro var til daglig underordnet økonomidi-

rektøren, men da Lise Stille var inhabil, var Jens Ro blevet 

anmodet om at afgive indstillingen til økonomiudvalget. 

 

I et brev af 9. februar 2002 meddelte Lise Stille økonomiud-

valget, at hun alligevel ikke ønskede at tiltræde stillingen. 

Hun redegjorde i brevet om årsagen hertil. 

 

På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå be-

sluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud 

som John Strid modtog. 

 



Kort tid efter anmodede journalist Hans Skriver, Storby Tiden-

de, økonomiudvalget om aktindsigt i brevet af 9. februar 2002 

fra Lise Stille. Han henviste til, at der verserede rygter om, 

at grunden til at Lise Stille havde trukket sig var et vilkår 

for ansættelsen, hvorefter kommunaldirektøren ikke må udtale 

sig til medierne på kommunens vegne uden samtykke fra borgme-

steren. Hans Skriver henviste i øvrigt til, at Lise Stille i 

en telefonsamtale med ham, som havde været gengivet i avisen, 

havde sagt, at hun ikke ønskede at udlevere brevet til pres-

sen, idet hun mente, kommunen måtte tage stilling til udleve-

ringsspørgsmålet. 

 

Fire uger senere modtog Hans Skriver ved en skrivelse fra øko-

nomiudvalget underskrevet af borgmesteren afslag på aktind-

sigt. Som begrundelse var anført, at offentlighedsloven ikke 

indeholder hjemmel for aktindsigt i det foreliggende tilfælde. 

 

Hans Skriver klagede derpå til Tilsynsrådet over Storborg Amt 

over afslaget på aktindsigt og anmodede samtidig tilsynsrådet 

om at vurdere økonomiudvalgets beslutninger i ansættelsessa-

gen. 

 

Der ønskes en forvaltningsretlig redegørelse for det referede 

hændelsesforløb samt en stillingtagen til, hvorledes tilsyns-

rådet må forventes at reagere i anledning af Hans Skrivers 

henvendelse. 

 

Det lægges ved besvarelsen til grund, at reglerne i kommunens 

tjenestemandsregulativ og forvaltningslovens regler om parts-

høring er overholdt.  

 

Det bemærkes at opgaven er konstrueret. 
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I foråret 2001 havde Mohammed Mustafa købt en pizzabar, der 
var beliggende i en “restaurations- og forlystelsesgade” i 
Storborg. Den tidligere ejer af pizzabaren havde haft bevil-
ling til at holde åbent til kl. 5.00 om morgenen, jf. restau-
rationsloven § 28, stk. 4, og Mohammed Mustafa regnede derfor 
også med, at det var en formalitet at få en tilsvarende tilla-
delse efter overtagelsen. Hans ansøgning om tilladelse til at 
holde åbent til kl. 5.00, som var bilagt en udtalelse fra det 
lokale politi om, at de intet havde at indvende mod den for-
længede åbningstid, blev behandlet på et møde i Bevillingsnæv-
net i Storborg den 2.april 2001. Efter mødet modtog Mohammed 
imidlertid afslag på sin ansøgning. Afslaget indeholdt bl.a. 
følgende: “Ansøgningen afslås med henvisning til restaurati-
onslovens § 28, stk. 4, under henvisning til virksomhedens ka-
rakter og driftsform, samt med henvisning til Storborg kommu-
nes vejledende retningslinier vedrørende afgørelser efter re-
staurationsloven”. Afslaget indeholdt desuden behørig klage-
vejledning. 
 
Mohammed indbragte den 23. april afslaget for kommunalbesty-
relsen i Storborg. Han anførte i den forbindelse, at han øn-
skede en uddybning af begrundelsen for afslaget, at han mente, 
at afslaget var i modstrid med en lighedsgrundsætning, idet 
den tidligere ejer havde haft bevilling til at holde åbent til 
kl. 5.00, og idet alle andre restaurationsvirksomheder i den 
pågældende gade havde tilladelse til at holde åbent til kl. 
5.00, samt at afslaget i øvrigt var udtryk for magtfordrej-
ning. 
 
På sit møde den 3. maj 2001 fastholdt Storborg kommunalbesty-
relse imidlertid afslaget. I den forbindelse anførte kommunal-
bestyrelsen i sit svar til Mohammed Mustafa: “Da Deres pizza-
bar ikke har retskrav på en tilladelse til udvidet åbningstid, 
kan De som ansøger ikke gøre krav på en særskilt begrundelse 
for, hvorfor Bevillingsnævnet ikke ønsker at fravige lovens 
hovedregel.” Svaret indeholdt i øvrigt ikke nogen nærmere 
stillingtagen til de af Mohammed anførte anbringender. 
 
Mohammed forsøgte herefter at drive pizzabaren inden for den 
almindelige åbningstid til kl. 24.00, men da de fleste gæster 
i restaurationsgaden først indfandt sig omkring midnat, miste-
de han en stor del af den tidligere omsætning, og i december 
2001 måtte han lukke pizzabaren, da han konstaterede, at han 
havde haft et tab i 2001 på 150.000,- kr. Han henvendte sig nu 
til en advokat, som på hans vegne krævede, at Storborg kommune 
skulle erstatte dette tab. Som begrundelse herfor anførte ad-
vokaten, at afslaget på forlænget åbningstid havde været ulov-
ligt,  at Storborg kommunalbestyrelse ikke kunne fastsætte 
retningslinier for Bevillingsnævnets arbejde, men at Mohammeds 



ansøgning i øvrigt lå inden for de vedtagne retningslinier,  
og at sagen desuden var behæftet med grove sagsbehandlings-
fejl. Endelig blev det anført, at afslaget havde været skyld i 
det anførte økonomiske tab. Heroverfor anførte Storborg kommu-
ne, at man ganske rigtigt tidligere havde været ganske liberal 
med at udstede tilladelser til at holde åbent til kl. 5.00, 
men at man netop i foråret 2001 havde indført en strengere 
praksis for restaurationsvirksomheder uden alkoholbevilling - 
hvilket pizzabaren var - samt at denne praksis var i overens-
stemmelse med kommunens vejledende retningslinier vedrørende 
afgørelser efter restaurationsloven. 
 
På baggrund af det skildrede sagsforløb ønskes en stillingta-
gen til de forvaltningsretlige problemer, som sagen rejser. 
Det bemærkes, at kun de dele af restaurationsloven, der er 
gengivet i nedenstående bilag, skal inddrages i opgavebesva-
relsen. 
 
 
 
Bilag: Restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. 
marts 1998). 



 
Bilag: 
 
Restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. marts 
1998: 
 
............ 
 
§ 10, stk 2: ........”bevilling gives og fornys af kommunalbe-
styrelsen efter forhandling med politiet. .........” 
 
§ 10, stk. 3: “Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillings-
nævn til at træffe afgørelser, der efter denne lov er henlagt 
til kommunalbestyrelsen. ....................” 
 
§ 10, stk. 4: “Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for 
kommunalbestyrelsen. Indbringelsen skal være modtaget hos kom-
munalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt 
den pågældende. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen 
til at indbringe afgørelsen for kommunalbestyrelsen og om fri-
sten herfor.” 
 
§ 28, stk. 1: “Restaurationer og andre serveringssteder, hvor-
til der er offentlig adgang, skal være lukket i tiden fra kl. 
24 til kl. 5. ..........” 
 
§ 28, stk. 4: “Den stedlige bevillingsmyndighed kan med poli-
tiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i 
den almindelige lukketid, jf. stk. 1, såfremt det ud fra mil-
jø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige 
hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform 
skønnes forsvarligt.” 
 
............. 
 
Uddrag af Storborg kommunes vejledende retningslinier vedrø-
rende afgørelser efter restaurationsloven (vedtaget i Storborg 
kommunalbestyrelse i november 2000): 
 
“........Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder 
og fast-food-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i 
områder med stærk koncentration af restauranter (“restaurati-
ons- og forlystelsesgader”), holdes åbent til kl. 05.00 eller 
kl. 06.00. ...........” 
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Arne Andersen har gennem en årrække drevet vognmandsvirksomhed 

med to busser. Som foreskrevet i lov om buskørsel (herefter 

kaldet busloven) har han to tilladelser til erhvervsmæssig 

personbefordring, en til hver bus. Tilladelserne er 5-årige, 

den ene med udløb i august 2002 og den anden med udløb i au-

gust 2005. 

 

I maj 2002 ansøgte Arne Andersen om fornyelse af tilladelsen 

med udløb i august 2002. I forbindelse med behandlingen af an-

søgningen indhentede Færdselsstyrelsen, der er den kompetente 

myndighed, oplysninger om Arne Andersens forfaldne gæld til 

det offentlige. Det fremgik af det af Arne Andersen udfyldte 

ansøgningsskema at disse oplysninger indhentes, og indhentel-

sen skete endvidere på en formelt korrekt måde. Det fremgik af 

oplysningerne, at Arne Andersen havde en samlet offentlig gæld 

på 125.000 kr., heraf  80.000 kr. i moms, skatter og afgifter 

vedrørende virksomheden, samt 45.000 kr. i anden gæld (for-

skudsvist udlagte børnebidrag). 

 

Færdselsstyrelsen traf herefter i juni 2002 to afgørelser, 

dels at ansøgningen ikke kunne imødekommes, hvorfor tilladel-

sen ikke ville blive fornyet og bortfaldt 31. august 2002, 

dels at tilladelsen med gyldighed indtil 2005 tilbagekaldtes 

ligeledes til ophør 31. august 2002. Styrelsen redegjorde for 

de indhentede oplysninger, og i begge afgørelser lagde styrel-

sen de indhentede oplysninger om den offentlige gæld til 

grund. Afgørelsen om ikke at forny den ene tilladelse var be-

grundet i Arne Andersens gæld til det offentlige, jf. buslo-

vens § 12, stk. 2, og tilbagekaldelsen af den anden tilladelse 

begrundedes med Arne Andersens gæld til det offentlige, jf. 

buslovens § 14, stk. 1, nr. 2. Det anførtes endelig i begge 



afgørelser, at disse ikke kunne indbringes for anden admini-

strativ myndighed, jf. buslovens § 15. 

 

Chokeret henvendte Arne Andersen sig straks til sin advokat, 

Børge Brydesen, for at få afgørelserne ændret. Advokaten anmo-

dede med det samme Færdselsstyrelsen om aktindsigt i sagens 

materiale samt eventuelle praksisregler, og anmodede rettidigt 

styrelsen om at indbringe afgørelserne til prøvelse ved dom-

stolene. 

 

Styrelsen oplyste, at sagen udover det af Arne Andersen selv 

indsendte materiale, alene indeholdt oplysningerne om offent-

lig gæld, som nu medsendtes i kopi. Endvidere oplyste styrel-

sen, at der forelå nogle interne regler, men at det var in-

ternt arbejdsmateriale, som ikke var undergivet aktindsigt.  

 

Under den af Færdselsstyrelsen anlagte retssag påstod styrel-

sen Arne Andersen tilpligtet at anerkende lovligheden af de 

trufne afgørelser. Arne Andersen påstod styrelsen tilpligtet 

at anerkende, at afgørelsen om nægtelse af fornyelse er ugyl-

dig, samt principalt at retten meddelte ham fornyelse af til-

ladelsen, subsidiært at sagen hjemvistes til fornyet behand-

ling. Arne Andersen påstod tilbagekaldelsen annulleret som 

ugyldig. Til støtte for påstandene gjorde Arne Andersen gæl-

dende, at afgørelserne var behæftede med såvel formelle som 

indholdsmæssige mangler. Yderligere anmodede Arne Andersen 

retten om at bestemme, at søgsmålet havde suspensiv virkning, 

således at han kunne fortsætte sin virksomhed på grundlag af 

de to tilladelser under retssagen. Styrelsen protesterede mod 

at søgsmålet tillagdes suspensiv virkning. Under sagen kom det 

frem, at styrelsens interne regler indebar, at  der ved tilba-

gekaldelse på grund af offentlig gæld kun skulle lægges vægt 

på gælden, hvis denne oversteg lovens krav med mindst 25 %, 

samt at mindst 90 % af gælden hidrører fra den virksomhed, som 



tilladelserne angår, og at de interne regler fortsat var gæl-

dende. 

 

Der ønskes en begrundet stillingtagen til de problemer det be-

skrevne hændelsesforløb giver anledning til, herunder en stil-

lingtagen til retssagens udfald. 

 

 

 

 

Bilag: Uddrag af busloven   



Uddrag af busloven (lovgrundlaget er konstrueret) 
 
§ 1.  Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring med 
bus, skal have tilladelse hertil. 
Stk. 2: Tilladelse meddeles med en gyldighedstid på indtil 5 
år. Tilladelsen bortfalder ved gyldighedsperiodens udløb. Der 
kan søges om fornyelse af tilladelsen. 
Stk. 3: Der kan gives en person flere tilladelser. Der skal 
være en tilladelse til hver bus. 
Stk. 4: Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om meddelelse af 
tilladelse efter stk. 1. 
 
§ 12.  Tilladelse i medfør af § 1, stk. 1 kan meddeles perso-
ner, der 

1) har bopæl her i landet, 
2) er myndige, 
3) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under 

konkurs, 
4) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forret-

ningsmæssigt forsvarligt, 
5) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nær-

liggende fare for misbrug af adgangen til at udføre vogn-
mandsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2, 

6) i faglig henseende er kvalificeret til at drive vogn-
mandsvirksomhed, og gør det antageligt at de vil kunne 
udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med 
god skik inden for branchen. 

Stk. 2. Tilladelse kan ikke meddeles personer der har en for-
falden gæld til det offentlige på over 50.000 kr. 
 
§ 14, stk. 1. En tilladelse til erhvervsmæssig personbefor-
dring i medfør af § 1, stk. 1, kan tilbagekaldes, hvis indeha-
veren 
1) …. 
2) har forfalden gæld til det offentlige på ikke under 100.000 
kr. 
3) …. 
 
§ 15. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed. 
 
§ 16. En afgørelse om tilbagekaldelse efter § 14 eller nægtel-
se af fornyelse kan forlanges indbragt for domstolene. Anmod-
ning om indbringelse skal inden 4 uger efter at afgørelsen er 
meddelt den pågældende fremsættes overfor Færdselsstyrelsen, 
der anlægger sag mod den pågældende i den civile retsplejes 
former. 
Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg efter stk. 1 har ikke opsætten-
de virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den på-
gældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve 
den virksomhed tilladelsen vedrører. 



  


