
Sommereksamen 2003 
Rettevejledning AO 1 

 
1. Spørgsmålet om aktindsigt 
 
a. Storborg Amts afgørelse om aktindsigt 
 
Da Otto Hede ikke er part i sager vedrørende andre ejendomme end 
hans egen, skal spørgsmålet om aktindsigt afgøres efter 
offentlighedsloven. Amtet er kompetent til at afgøre spørgsmålet 
om aktindsigt jf. offentlighedslovens § 15, stk. 1. Selvom amtet 
ikke er medindstævnet kan spørgsmålet om myndighedsinhabilitet 
diskuteres, men det kan ikke kræves. Der henvises i øvrigt til 
bemærkningerne nedenfor om Naturklagenævnet. 
 
Problemet er, om Otto Hede har opfyldt kravet i § 4, stk.3, 
hvorefter en begæring om aktindsigt skal angive de dokumenter 
eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt 
med. Hovedbetingelsen er, at den pågældende i forvejen har et vist 
kendskab til sagen, på grundlag af hvilket man kan identificere 
sagen. Det er således f.eks. ikke tilstrækkeligt at angive en 
række (tilfældige) journalnumre. I den foreliggende sag må man 
medgive Storborg Amt, at Hede næppe har noget kendskab til sager 
vedrørende de angivne matrikelnumre, idet han blot anmoder om 
aktindsigt i eventuelle landzonetilladelser. Der er endvidere tale 
om  et ret stort antal ejendomme. Der kan dog også argumenteres 
for, at identifikationskravet er opfyldt, bl.a. fordi Hede vel kan 
have en formodning om, at der må være udstedt zonetilladelse til 
en eller flere af ejerne af de pågældende ejendomme, samt fordi 
der er vejledningspligt med hensyn til, hvilke oplysninger der 
skal tilvejebringes for at få aktindsigt. Jf. Forvaltningsret – 
sagsbehandling, s.230 f. 
 



b. Naturklagenævnets afgørelse om aktindsigt 
 
Vedrørende kompetence og habilitet: Naturklagenævnet er 
klageinstans vedrørende amtets afgørelse om aktindsigt, jf. 
offentlighedslovens § 15, stk.2. Selvom der er tale om et lidt 
vanskeligt spørgsmål, bør det imidlertid nævnes, at der formentlig 
foreligger myndighedsinhabilitet, idet Naturklagenævnet er modpart 
i forhold til Otto Hede under retssagen, og denne skal anvende de 
pågældende dokumenter under sagen. Da der er tale om et nævn, som 
handler i henhold til en originær kompetence, er der ikke 
umiddelbart mulighed for substitution. Det kan dog overvejes, om 
Naturklagenævnet burde have rettet henvendelse  til 
Indenrigsministeriet med forespørgsel om, hvorvidt ministeriet som 
tilsynsmyndighed ville tage sagen op og tage stilling til 
lovligheden af afslaget, men det kan dog ikke forlanges, at dette 
diskuteres i besvarelsen. Når nævnet vælger at træffe afgørelsen, 
kan det få en vis betydning, at organet på grund af manglende 
substitutionsmuligheder træffer afgørelse trods inhabiliteten, jf. 
nedenfor. 
 
Som nævnt under a. kan det diskuteres, om identifikationskravet 
jf. offentlighedslovens § 4, stk. 3, er opfyldt. Da der endvidere 
som nævnt ovenfor formentlig foreligger myndighedsinhabilitet, kan 
der evt. anlægges en særlig lempelig bedømmelse. Der kan derfor 
ikke indvendes noget imod, at identifikationskravet anses for at 
være opfyldt. Jf. Forvaltningsret – sagsbehandling, s. 246, s. 219 
f. og s. 101 ff. 
 
2. Retssagens udfald  

 
Det er i orden at anlægge sagen imod Naturklagenævnet alene, jf. 
Forvaltningsret – almindelige emner, s. 318 f. 
    



På grundlag af de i retten fremlagte sager, hvoraf det fremgik, at 
der i en række tilfælde var givet zonetilladelse til udskiftning 
af et ældre lovligt opført sommerhus samt Ole Grøns 
vidneforklaring sammenholdt med begrundelsen for afslaget, må det 
anses for sandsynliggjort, at man ikke ved behandlingen af Otto 
Hedes sag var opmærksom på, at det ældre hus var lovligt opført. 
 
Det må endvidere antages, at vildfarelsen kan have været 
bestemmende, idet der normalt gives tilladelse til udskiftning af 
lovligt opførte huse. Dvs. manglen er væsentlig, og der er dermed 
grundlag for at statuere, at afslaget er ugyldigt, Jf. 
Forvaltningsret – almindelige emner, s. 351 f. 
 
Det er derimod tvivlsomt, om afslaget som følge af det oplyste om 
amtets og Naturklagenævnets praksis på en sådan måde er i strid 
hermed, at der er tale om overtrædelse af en lighedsgrundsætning. 
Det må her tages i betragtning, at den administrative praksis ikke 
er udtryk for en absolut regel gående ud på, at der altid gives 
tilladelse til udskiftning af lovligt opførte sommerhuse. 
Hovedreglen er blot vendt om, således at udgangspunktet er, at der 
gives tilladelse, men kun hvis ikke landskabelige hensyn taler 
imod udskiftningen. Det må også tages i betragtning, at der blandt 
de i retten fremlagte sager var enkelte afslag. Da zonetilladelsen 
er en skønsmæssig forvaltningsakt, kan der herefter næppe gives 
dom for, at Hede havde ret til at få udstedt en tilladelse, jf. 
Forvaltningsret – almindelige emner, s. 394 ff. 
 
Udfaldet af retssagen må herefter antages at blive, at Otto Hede 
får medhold i den første del af påstanden, dvs. afslaget kendes 
ulovligt og ugyldigt, hvorimod der ikke på det foreliggende 
grundlag kan gives dom for, at Hede har ret til at få udstedt en 
tilladelse. Sagen må herefter genoptages til fornyet behandling i 
Naturklagenævnet.  





Rettevejledning AO 2 sommer 2003  
 
1. Begrundelsen for afslaget 
Der gives en reelt intetsigende standardbegrundelse for afslaget. Denne opfylder næppe kravene i 
FVL § 24, stk. 1. Nævnet behandler tilsyneladende et stort antal sager, og der vil derfor være en vis 
adgang til at standardisere afslagene, men hovedhensynene bag skønsudøvelsen må nævnes, jf. 
Sagsbehandling, 5. udg., s. 297-99. Der skal ikke tages stilling til om manglen påvirker afgørelsens 
gyldighed, jf. nedenfor under 3.1. 
 
2. Ministeriets afvisning af klagen 
Når et nævn er oprettet ved lov er udgangspunktet, at der kræves lovhjemmel for rekursadgang til et 
ministerium, jf. Almindelige emner 5. udg., s. 249-50. I loven anføres, at nævnets afgørelser er 
endelige, og der er derfor intet grundlag for rekurs. Afvisningen af klagen er derfor korrekt. 
 
3. Retssagens elementer. 
3.1. Forhandlingsprincippet 
Retten tager kun stilling til de af parterne anførte påstande og anbringender, jf. Rpl. § 338. Som 
nævnt ovenfor under 1 betyder det, at retten ikke tager stilling til spørgsmålet om afgørelsens 
begrundelse. Det er derfor en plusværdi, hvis det fremgår af besvarelsen, at spørgsmålet om 
mangelfuld begrundelse af afslaget er uden betydning for retssagen, jf. Alm. emner s. 319-21 og 
Forvaltningsretlig Materialesamling, december 2001, 2. år, 4. sem., s. 390-91. 
 
3.2. Afvisningspåstanden 
Spørgsmålet er, om søgsmålet skal afvises som følge af endelighedsbestemmelsen. Dette kan dog 
ikke antages, idet endelighedsbestemmelser fortolkes indskrænkende så visse problemstillinger 
prøves, herunder om der er formelle mangler og magtfordrejning, jf. Alm. emner s. 381-82. 
Derimod betyder endelighedsbestemmelsen, at domstolene er utilbøjelige til at prøve subsumption 
og skønsudøvelse, jf. Alm.emner s. 383-84, se nedenfor under 3.5. 
 
3.3. Inhabilitet 
Det må diskuteres om nævnsmedlemmets personlige modsætningsforhold til den potentielle bogs 
forfatter (og altså ikke direkte i forhold til ansøgeren) medfører inhabilitet, jf. Fvl. § 3, stk. 1, nr. 5, 
jf. stk. 2 og Sagsbehandling s. 83. Uanset denne vurdering skal Fvl. § 4 inddrages, idet der ikke kan 
ske substitution for et inhabilt medlem, og da organet kun er beslutningsdygtigt, hvis alle tre 
nævnsmedlemmer medvirker, jf. Sagsbehandling s. 68. Derfor indebærer Fvl. § 4, stk. 2 at 
vedkommende skal medvirke, og der er derfor ingen inhabilitetsmangel, jf. Sagsbehandling s. 103-
04 og 106. 
 
3.4. Magtfordrejning. Kredsen af hensyn ved skønnets udøvelse 
Loven hjemler nævnet et frit skøn, og opgaven giver ikke nærmere oplysninger om lovens formål. 
Der er derfor betydelig plads for argumentation om, hvorvidt et hensyn er sagligt eller ej. 
Hvis forfattermedlemmet af nævnet tillægger sit private modsætningsforhold betydning er det 
naturligvis et usagligt hensyn, jf. Alm. emner s. 191-92, men der er intet grundlag for at antage at de 
to øvrige nævnsmedlemmer har kendskab hertil, og dette kan derfor ikke have påvirket afgørelsens 
udfald, og er derfor uden konkret betydning. Det fremgår således også af opgavens oplysninger, at 
alle tre nævnsmedlemmer var enige om at meddele afslag og at der ikke var debat herom. 
Nævnet har i overensstemmelse med sin faste praksis afslået at støtte bøger med politisk sigte. Det 
kan overvejes om det er usagligt, idet der kan argumenteres for, at hensynet til ikke at lægge 



hindringer i vejen for den politiske meningstilkendegivelse er et alment sagligt hensyn, smh. idealet 
i Grl. § 77 og Alm. emner s. 205-07 og Materialesamling dec. 2001 s. 80. Det forhold, at nævnets 
medlemmer er udpeget af kulturministeren peger formentlig i retning af, at det er kulturelle hensyn, 
der skal varetages. Der er således næppe grundlag for at tilsidesætte nævnets vurdering, og den 
heraf følgende interne regel. I øvrigt anerkendes det  ved ”masseadministration” i ansøgningssager, 
at der er adgang til at grovsortere uden at dette er udtryk for skøn under regel, jf. Alm. emner s. 
215-17 og Materialesamling, dec. 2001 s. 81-82. Argumentationen er vigtigere end resultatet. 
 
Endvidere kan det overvejes, om det er brud på en lighedsgrundsætning at afvise nynazistisk 
litteratur – spørgsmålet er særlig relevant, hvis undladelse af at støtte politisk litteratur anses 
ulovlig. EMRK art. 14 om, at der ikke må diskrimineres på grund af politisk tilhørsforhold, jf. Alm. 
emner s. 208-09, kan inddrages, men ud fra en samlet vurdering anses afslaget for at være båret af 
saglige hensyn, jf. Alm. emner s. 225.  
 
Hvis det nævnes, at det er en forudsætning for overhovedet at give støtte til bogen, at dens indhold 
er lovligt er det en plusfaktor. Spørgsmålet kan diskuteres netop i forhold til nynazistisk litteratur,  
men der er ikke belæg for at tage stilling, da opgaven intet nævner om bogens nærmere indhold. 
 
3.5. Den skønsmæssige afvejning 
Selv i almindelighed er domstolene tilbageholdende i prøvelsen af den skønsmæssige afvejning, og 
denne tendens forstærkes som anført under 3.2., når der foreligger en endelighedsbestemmelse. 
Formålet med en endelighedsbestemmelse må netop være at afskære domstolene fra at prøve det 
materielle udfald, jf. Alm. emner s. 383-84. 
 
3.6. Retssagens udfald 
Sagen vil ikke blive afvist, men undergivet en vis realitetsprøvelse, jf. 3.2. Efter det ovenfor anførte 
er der ikke grundlag for at tilsidesætte afslaget som ugyldigt, hvorfor der vil ske frifindelse af 
nævnet. Hvis det antages, at der er varetaget usaglige hensyn, og at dette har været bestemmende 
for afgørelsens udfald, er der alene grundlag for at annullere afslaget og hjemvise, jf. Alm. emner, s. 
399, idet sagens oplysning (Alm. emner s. 372) og det forhold at afgørelsen beror på et skøn, 
bevirker, at der ikke er grundlag for at foretage rettelse, jf. Alm. emner s. 396-98. 
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Rettevejledning til eksamensopgave i forvaltningsret (AO 3), 
sommeren 2003, jura-studiets (bacheloruddannelsens) 3. år 
 
 
 
1. Grundlag for tilbagekaldelse? 
Grønbjerg kommunalbestyrelse henviser til sin normale praksis som grundlag for tilbagekaldelse. 
Hensynet til lighed og konsekvens i administrationen er normalt en svag tilbagekaldelsesgrund og 
kan ikke bære en tilbagekaldelse af dispensationen. 
Tilbagekaldelsen er derfor retsstridig (Alm. emner, 3. udg., s. 443). 
 
2. Har Irene Pedersen krav på dispensation? 
Den omstændighed, at der foreligger en ubegrundet (fejlagtig) afvigelse fra praksis, kan ikke - 
heller ikke ud fra lighedsgrundsætningen - medføre et retskrav i en ny sag, når praksis, som det er 
tilfældet i opgaven, ønskes fastholdt (Alm. emner, 3. udg., s. 216, og FOB 1992.222, der er indsat i 
Forvaltningsretlig materialesamling (Bacheloruddannelsen, 2. år, 4. semester, emne 1-3), december 
2001, s. 170). 
 
3. Annullation af dispensation til boligselskab 
Dispensationen til boligselskabet er materielt ulovlig (fortolkningsmangel) , idet den strider mod 
planlovens ' 19, stk. 1. Kun undtagelsesvis kan særlige omstændigheder (tertiære momenter) føre 
til, at en forvaltningsakt er gyldig, selv om den lider af en materiel mangel (fortolkningsmangel). I 
opgaven er der ikke anført særlige omstændigheder, der kan medføre, at dispensationen er gyldig. 
Tværtimod oplyses det, at dispensationen ikke er udnyttet. Det var derfor berettiget, at 
kommunalbestyrelsen annullerede dispensationen (Alm. emner, 3. udg., s. 341ff., og 435f.). 
 
4. Borgmesteren inhabil? 
Borgmesteren har sæde i boligselskabets ledelse og er derfor som udgangspunkt inhabil efter 
forvaltningslovens ' 3, stk. 1, nr. 3. Imidlertid må det antages, at borgmesteren er indvalgt i 
boligselskabets  repræsentantskab med henblik på at varetage kommunens interesser. Da han også 
skal varetage disse interesser i kommunalbestyrelsen, er der tale om sammenfaldende interesser. 
Borgmesteren er derfor ikke inhabil. (Forvaltningsret. Sagsbehandling, 5. udg., s. 83ff., navnlig s. 
87). 
 
5. Naturklagenævnets afvisning 
Naturklagenævnet behandler alene retlige spørgsmål (bortet fra de i ' 58, stk. 1, nr. 1-3, nævnte 
tilfælde). Om der skal ske tilbagekaldelse beror normalt på et skøn. Imidlertid er spørgsmålet om, 
hvorvidt en tilbagekaldelsesgrund er tilstrækkeligt tungtvejende til, at der overhovedet kan ske 
tilbagekaldelse, et retligt spørgsmål. Naturklagenævnet har derfor adgang til at behandle klagen. 
Naturklagenævnet kan ikke alene tage stilling til rent planretlige spørgsmål, men er også forpligtet 
til at tage stilling til almene, juridiske spørgsmål, herunder anvendelse af almindelige 
forvaltningsretlige retsgrundsætninger, uanset udtrykket Adenne lov@ i ' 58, stk. 1, nr. 4. 
Naturklagenævnets afvisning er retsstridig (Alm. emner, 3. udg., s. 278f. og s. 280, og 
Forvaltningsret - sagsbehandling, 5. udg., s. 30f.). 
 



  
 


