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Otto Hede ejede en grund beliggende i landzone ved vestkysten 

uden for sommerhusområde. Grunden havde været i familiens eje 

i over 100 år, og der havde altid været placeret en eller 

anden form for bebyggelse på grunden, senest siden 1965 et 

sommerhus. Bebyggelsen var lovlig, idet der ikke på dette 

tidspunkt krævedes tilladelse til bebyggelse i landzone. 

 

I 1999 udskiftede Otto Hede sommerhuset med et nyt af 

nogenlunde samme størrelse som det tidligere uden at indhente 

landzonetilladelse. Efter at Storborg Amt (amtskommunen) havde 

henledt hans opmærksomhed på, at der krævedes tilladelse, 

ansøgte han herom, men amtsrådet meddelte i 2000 afslag efter 

planlovens § 35. Som begrundelse for afslaget anførte 

amtsrådet, at man havde en restriktiv praksis med hensyn til 

at tillade nyopførelse i naturskønne områder. Otto Hede 

påklagede straks amtets afslag til Naturklagenævnet, jf. 

planlovens § 58, stk.1, nr. 1. Naturklagenævnet stadfæstede i 

begyndelsen af 2001 amtsrådets afgørelse med samme 

begrundelse, som amtsrådet havde givet. 

 

Otto Hede anlagde nu sag imod Naturklagenævnet med påstand om, 

at afslaget var ulovligt og ugyldigt, samt om at han havde ret 

til at få udstedt landzonetilladelse. I stævningen anførte han 

til støtte for påstanden, at afslaget var i strid med en 

lighedsgrundsætning, idet det formentlig ville kunne 

dokumenteres, at flere andre grundejere i området havde fået 

tilladelse til udskiftning af sommerhuse. Naturklagenævnet 

påstod frifindelse under henvisning til, at afgørelsen efter 

planlovens § 35, stk.1, beror på et skøn, som ikke kan 

tilsidesættes af domstolene. 

 



For at kunne underbygge det nævnte anbringende om, at 

afgørelsen var i strid med en lighedsgrundsætning, anmodede 

Otto Hede inden domsforhandlingen amtsrådet om aktindsigt i 

eventuelle landzonetilladelser vedrørende 30 matrikelnumre 

beliggende rundt om hans ejendom. Amtsrådet meddelte afslag 

med den begrundelse, at Otto Hede ikke, som det kræves, havde 

noget kendskab til sagernes eller dokumenternes eksistens før 

fremsættelsen af begæringen om aktindsigt. Hede påklagede 

afslaget til Naturklagenævnet, som traf afgørelse om, at der 

skulle meddeles aktindsigt, idet amtsrådet gennem sit 

journalsystem måtte antages at kunne identificere eventuelle 

sager vedrørende en bestemt fast ejendom på grundlag af 

ejendommens matrikelnummer. 

 

Otto Hede fik herefter aktindsigt, og det fremgik af sagerne, 

som blev fremlagt i retten, at der i en række tilfælde var 

givet zonetilladelse med henblik på opførelse af et sommerhus 

til erstatning for et ældre lovligt opført sommerhus. Der var 

dog også givet enkelte afslag. Arkitekt Ole Grøn, som var 

ansat i Storborg Amt, forklarede som vidne i retten, at der 

ifølge amtets og Naturklagenævnets praksis gives tilladelse 

til at udskifte lovligt opførte sommerhuse, medmindre 

landskabelige hensyn taler imod udskiftningen, hvorimod 

praksis er restriktiv, hvis der er tale om nyopførelse. 

Årsagen til afslaget var ifølge Grøn formentlig, at amtet og 

Naturklagenævnet havde forudsat, at det ældre sommerhus var 

ulovligt opstillet. 

 

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede 

hændelsesforløb, herunder: 

 

1. En vurdering af amtsrådets og Naturklagenævnets 

afgørelser om aktindsigt. 



2. En stillingtagen til, hvilket udfald retssagen må antages 

at ville få. 

 

Det lægges ved besvarelsen til grund, at forvaltningslovens 

regler om partshøring og begrundelse er overholdt. 

 

Bilag: Uddrag af lov om planlægning: 

 

§ 35,stk.1, nr. 1: 

I landzoner må der ikke uden tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen (tidligere amtsrådet)* foretages 

udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring af 

anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer ... 

 

§ 58, stk.1: 

Til Naturklagenævnet ... kan påklages: 

1) Kommunalbestyrelsers (tidligere amtsrådets)* afgørelser 

efter § 35, stk.1. 

2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 47, stk. 1. 

3) Amtsråds, i Hovedstadsområdet Hovedstadens 

Udviklingsråds, afgørelser om tilladelser efter regler 

fastsat af miljø- og energiministeren i henhold til § 6 

c, stk. 3. 

4) Amtsråds, Hovedstadens Udviklingsråds og 

kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er 

omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige 

spørgsmål. 

 

*Det bemærkes, at kompetencen efter § 35, stk.1, på det for 

opgaven relevante tidspunkt lå hos amtsrådet (og ikke som nu 

hos kommunalbestyrelsen), og amtsrådets afgørelse kunne 

påklages til Naturklagenævnet efter § 58, stk.1, nr. 1.  
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”Nævnet for støtte af bogudgivelser” er oprettet ved lov, og 

det årlige støttebeløb nævnet råder over fastlægges i 

finansloven, for 2003 fastsat til 2 mio. kr. Nævnet har tre 

medlemmer udpeget af kulturministeren, en formand som  skal 

være landsdommer, og to medlemmer udpeget efter indstilling 

fra henholdsvis Dansk Forfatterforening og Bogforlagenes 

Brancheforening. Der er ingen stedfortrædere for 

nævnsmedlemmerne. I loven er anført, at ”nævnet kan efter 

ansøgning yde økonomisk støtte til bogudgivelser”, samt at 

”nævnets afgørelser er endelige, og kan ikke indbringes for 

domstolene”. Nævnet modtog hvert år et langt større antal 

ansøgninger end det var muligt at imødekomme. 

 

En nynazistisk forening ansøgte i februar 2003 nævnet om 

støtte til udgivelse af en bog beregnet til kampagnebrug for 

foreningen - og som foreningen gerne så anvendt som 

undervisningsmateriale i folkeskolen - om ”nynazismen som 

værdifuld faktor i et demokrati præget af pladderhumanisme”. 

Ansøgningen beskrev i korte træk hvilket indhold bogen skulle 

have, og der ansøgtes om et beløb på 200.000 kr., som skulle 

dække udgifterne til en navngivet forfatter og bogens 

udgivelse. 

 

På nævnets møde i maj 2003 blev det besluttet at meddele 

afslag på ansøgningen, da alle tre nævnsmedlemmer umiddelbart 

- og uden at det gav anledning til debat - anså bogen for at 

være useriøs partipropaganda og samfundsskadelig og dermed 

ikke støtteværdig. Nævnet havde også i tidligere sager 

konsekvent afslået at støtte bøger med politisk indhold. 

Forfattermedlemmet af nævnet havde et personligt 

modsætningsforhold til den i ansøgningen nævnte forfatter, men 

hun oplyste ikke noget om dette overfor nævnet. Afslaget blev 



meddelt ved skrivelse af 19. maj 2003, hvori henvistes til den 

relevante lovregel og følgende standardbegrundelse: ”Nævnet 

har besluttet at meddele afslag på foreningens ansøgning, idet 

der ikke er fundet grundlag for at tildele støtte af de 

begrænsede midler nævnet råder over”. 

 

Den ansøgende forening indbragte straks afslaget for 

kulturministeren, der imidlertid afviste at behandle sagen.  

 

Herefter anlagde foreningen retssag mod nævnet. Foreningen 

påstod principalt, at nævnet tilpligtedes at udbetale en 

støtte på 200.000 kr. til foreningen, subsidiært at sagen 

hjemvistes til fornyet behandling ved nævnet. Til støtte for 

disse påstande gjorde foreningen gældende, at afslaget var 

ugyldigt, dels da det var udtryk for politisk forfølgelse og 

da varetagelse af politiske hensyn i sig selv var et usagligt 

hensyn, dels da der ved nævnets behandling af sagen var 

tilsidesat en garantiforskrift, idet et inhabilt medlem havde 

deltaget i afgørelsen. Endvidere gjordes det gældende, at 

sagen kunne prøves trods endelighedsbestemmelsen, samt at der 

udover annullation af afslaget endvidere skulle ske rettelse. 

 

Nævnet påstod principalt afvisning, subsidiært frifindelse. 

Til støtte for den principale påstand gjordes det gældende, at 

lovens endelighedsbestemmelse udelukkede domstolsprøvelse. Til 

støtte for den subsidiære påstand gjordes det gældende, at 

afslaget var båret af saglige hensyn, at der ikke forelå 

inhabilitet, at hvis det antoges, at der forelå inhabilitet, 

måtte denne mangel under alle omstændigheder være konkret 

uvæsentlig, og at der ikke var noget grundlag for at 

tilsidesætte nævnets vurdering af, at bogen ikke var 

støtteværdig. Endelig anførtes, at der i al fald ikke var 

grundlag for at domstolene kunne ændre afslaget til en 

imødekommelse af ansøgningen. 



 

Der ønskes en stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb,  

og en stillingtagen til alle de af parterne anførte påstande 

og anbringender samt en angivelse af retssagens udfald. 

 

Det bemærkes, at opgaven og lovgrundlaget er konstrueret. 
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Grønbjerg Kommunes gældende lokalplan, der trådte i kraft den 

25. april 1985, udlægger et område til åben og lav 

boligbebyggelse (parcelhuskvarter). Den 23. oktober 2002 

meddelte kommunalbestyrelsen Trine Hansen dispensation i 

henhold til planlovens ' 19 til at indrette en frisørsalon i 

sit parcelhus, der er beliggende på Østvej, inden for det 

pågældende lokalplanområde.  

 

Kort efter blev kommunalbestyrelsen opmærksom på, at 

dispensationen, uanset at den var lovlig, var en fejl, idet 

den afveg fra den restriktive praksis, som kommunalbestyrelsen 

havde haft og fortsat ønskede at have vedrørende 

erhvervsaktiviteter i det pågældende boligområde. Den 20. 

december 2002, hvor dispensationen endnu ikke var udnyttet, 

tilbagekaldte kommunalbestyrelsen dispensationen under 

henvisning til, at der ved en beklagelig fejl var sket en 

uønsket fravigelse af kommunalbestyrelsens praksis. 

 

Den 22. november 2002 ansøgte Irene Pedersen, der boede på 

Vestvej i samme kvarter i et parcelhus, der var underlagt 

samme lokalplan, om en dispensation til at indrette en 

frisørsalon i sit parcelhus. Irene Pedersen henviste til, at 

Trine Hansen havde fået dispensation, og at 

kommunalbestyrelsen herefter måtte være forpligtet til også at 

meddele hende (Irene Pedersen) dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser. Kommunalbestyrelsen meddelte afslag til Irene 

Pedersen og henviste til, at dispensationen til Trine Hansen 

var en fejl. 

 



Den 23. oktober 2002 havde kommunalbestyrelsen også meddelt 

dispensation til et boligselskab til opførelse af en større 

boligblok (etageboliger) inden for det pågældende lokalplanområde. 

Kommunalbestyrelsen erkendte kort efter - med rette - at dette var 

en ulovlig dispensation, idet den var i strid med principperne i 

planen (jf. planlovens ' 19, stk. 1). Kommunalbestyrelsen fandt 

herefter, at dispensationen måtte være ugyldig og meddelte den 23. 

januar 2003 boligselskabet, at man annullerede dispensationen, der 

endnu ikke var udnyttet. 

 

Ifølge boligselskabets vedtægter havde Grønbjerg Kommune ret til 

at udpege et medlem til selskabets repræsentantskab. Kommunal-

bestyrelsen havde udpeget borgmesteren til dette hverv. Borgme-

steren medvirkede ved kommunalbestyrelsens behandling af 

boligselskabets dispensationsansøgning og ved beslutningen om 

annullationen af dispensationen til boligselskabet. 

 

Den 3. januar 2003 påklagede Trine Hansen - rettidigt - kommunal-

bestyrelsens tilbagekaldelse af dispensationen til hende til 

Naturklagenævnet. 

 

Den 25. februar 2003 meddelte Naturklagenævnet, at man ikke havde 

kompetence til at behandle klagen, da spørgsmålet om tilbagekal-

delse beror på et skøn. I øvrigt oplyste Naturklagenævnet, at det 

alene kunne tage stilling til spørgsmål vedrørende planloven og 

ikke til almindelige forvaltningsretlige spørgsmål, som f.eks. 

tilbagekaldelse. 

 

Der ønskes en begrundet stillingtagen til de forvaltningsretlige 

problemer, som det i opgaven beskrevne hændelsesforløb rejser. 

 

Vedlagt: 

Planlovens ' 19, stk. 1 og 2, og ' 58, stk. 1. 



 



Planlovens ' 19, stk. 1 og 2. 

 

' 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en 

lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter ' 68, stk. 2, 

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. 

dog ' 40. 

 

Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

 

  

 

Planlovens ' 58, stk. 1. 

 

Til Naturklagenævnet, ...., kan påklages: ...... 

 

1) .... 

2) .... 

3) .... 

 

4) Amtsråds, Hovedstadens Udviklingsråds og kommunalbestyrelsers 

afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så 

vidt angår retlige spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


