
FORVALTNINGSRET SOMMEREKSAMEN 2004 
AO 1 

 

Ved ekspropriation til statens anlæg, f.eks. motorveje, træf-

fer Ekspropriationskommissionen afgørelse vedrørende den kon-

krete ekspropriation og fastsætter i den forbindelse en er-

statning. Erstatningens størrelse kan påklages til Taksations-

kommissionen. Dette fremgår af lov om fremgangsmåden ved eks-

propriation vedrørende fast ejendom (herefter betegnet loven). 

 

I januar 2002 udpegede Storby Amtsråd personer til en liste, 

jf. lovens § 7 stk. 3, 2. pkt. (vedlagt). Listen kom til at 

bestå af 7 personer, idet amtsrådet fandt, at dette måtte være 

tilstrækkeligt. Formanden for Taksationskommissionen var ikke 

tilfreds med kun 7 personer på listen, idet dette indskrænkede 

hans valgmuligheder, jf. § 7, stk. 2, 2. pkt. 

 

Amtsrådets liste bestod af en blanding af bygningssagkyndige, 

ejendomsmæglere og landmænd. Til samtlige sager i de følgende 

år udtog Taksationskommissionens formand konsekvent kun land-

mænd fra listen,  uanset om sagen vedrørte en byejendom eller 

en landejendom. 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag den 16. januar 2004 

mødte det amtsudpegede medlem, Christian Sørensen, ikke op, 

selv om han var blevet korrekt indkaldt og i øvrigt mundtligt 

havde lovet Taksationskommissionens sekretær at møde. 

 

Den 20. januar 2004 ringede Taksationskommissionens formand 

til Storby Amt og beklagede sig over medlemmet, Christian Sø-

rensen. Ved brev af 4. februar 2004 skrev Storby Amtsråd her-

efter til Christian Sørensen og meddelte (brevets tekst gengi-

vet i sin helhed): “På given foranledning slettes De af listen 



over amtsudpegede personer vedrørende Taksationskommissionen, 

jf. lovens § 7, stk. 3, 2. pkt". 

 

Christian Sørensen var utilfreds med at være blevet slettet af 

amtsrådets liste. Hans utilfredshed skyldtes, at udeblivelsen 

var sket på grund af pludselig opstået sygdom. Sørensen ville 

gerne have amtets afgørelse om sletning efterprøvet og ændret 

ved en anden forvaltningsmyndighed. Han opgav imidlertid det-

te, da der ikke efter loven er rekursadgang til ministeren el-

ler andre forvaltningsmyndigheder. 

 

Christian Sørensen anmodede efterfølgende amtsrådet om aktind-

sigt i sagen om hans sletning fra listen. Amtsrådet imødekom 

korrekt hans anmodning. I sagen lå udelukkende amtsrådets 

skrivelse af 4. februar 2004 til Christian Sørensen. 

 

Under Taksationskommissionens behandling af en sag den 9. 

marts 2004 fulgte en journalist - trods et kommissionsmedlems 

protest - med formandens tilladelse med kommissionen. Han 

overværede besigtigelsen i marken og parternes (Vejdirektora-

tets og grundejerens) argumentation og var til stede ved vote-

ringen, hvor Taksationskommissionen traf sin afgørelse. 

 

Den pågældende sag angik en landmand, Hans Hansen, hvis ejen-

dom stødte op til Peter Petersens ejendom. Peter Petersen var 

nevø til Søren Nielsen, der som medlem af Taksationskommissio-

nen deltog i behandlingen af Hans Hansens klagesag. Peter Pe-

tersen, der også var udsat for ekspropriation til den pågæl-

dende motorvej, var meget utilfreds med Ekspropriationskommis-

sionens erstatning, men havde ikke ønsket at klage, og klage-

fristen på 4 uger var nu for længst udløbet. Søren Nielsen 

fortalte ikke til nogen, at Peter Petersen var hans nevø. 

 



Der udbedes en forvaltningsretlig stillingtagen til det be-

skrevne hændelsesforløb, herunder en  behandling af de sagsbe-

handlingsmæssige problemer. 

 

Det bemærkes, at inhabilitetsspørgsmålet skal løses efter for-

valtningslovens regler (uanset at lov om fremgangsmåden ved 

ekspropriation vedrørende fast ejendom § 10 også indeholder en 

bestemmelse om inhabilitet). Endvidere skal det ved besvarel-

sen af opgaven lægges til grund, at optagelse på og sletning 

af den nævnte liste er afgørelser i forvaltningsretlig for-

stand. 

 

 

Bilag: Bekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999 af lov om 

fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 7. 

 

 

 

“§ 7. Trafikministeren nedsætter en eller flere taksationskom-

missioner til efterprøvelse af de i § 19, stk. 1, nævnte afgø-

relser. 

 Stk. 2. En taksationskommission består af 5 medlem-

mer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnæv-

nes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den 

enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af trafikmi-

nisteren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en for vedkommen-

de amtsrådskreds udfærdiget liste, jf. stk. 3. 

 Stk. 3. Trafikministeren udpeger 8 personer, der for 

en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer 

af taksationskommissionerne. I hver amtsrådskreds udpeger 

amtsrådet 8 personer, der for amtsrådets funktionstid optages 

på en liste over amtskommunale medlemmer af taksationskommis-

sionen. Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelse udpeger 



for deres funktionstid henholdsvis 4 og 2 personer til opta-

gelse på listen for Københavns amtsrådskreds.  

 Stk. 4. En taksationskommission er beslutningsdygtig, 

når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til stede. I til-

fælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende”. 



AO  2 

 

Skolen for Klinisk Kropsterapi var en institution under Under-

visningsministeriet. Skolen uddannede behandlere til sundheds-

sektoren med vægt på såkaldte alternative behandlingsmetoder. 

I en årrække havde der været langt flere ansøgere til skolen, 

end man kunne optage, og man havde derfor i skolens Ledelses-

råd vedtaget nogle retningslinjer for optagelsen, hvoraf bl.a. 

fremgik, at man ved optagelsen lagde vægt på, om ansøgerne 

havde haft biologi og kemi på højt niveau ved den adgangsgi-

vende eksamen, og om de havde erhvervserfaring inden for den 

alternative behandlingssektor. Desuden så man gerne, at ansø-

gerne i deres motivation for ansøgningen forholdt sig negativt 

til det traditionelle behandlingssystem. Det fremgik også af 

retningslinjerne, at studerende med under 7,0 ved den adgangs-

givende eksamen ikke skulle tages i betragtning ved optagel-

sen. 

 

I praksis foregik optagelsen på skolen ved, at Ledelsesrådet 

nedsatte et optagelsesudvalg bestående af to undervisere og to 

studerende, som ud fra de fastlagte kriterier bestemte, hvilke 

ansøgere, der skulle optages på skolen. 

 

Bolette Grøn havde i flere år søgt optagelse på skolen uden 

held, selv om hun havde opnået 8,3 i gennemsnit ved den natur-

faglige studentereksamen med biologi og kemi på højt niveau. 

Hun havde derfor henvendt sig til skolen tidligere for at få 

en forklaring på afslaget, og man havde i den forbindelse op-

lyst, at der var særdeles mange kvalificerede ansøgere, og at 

der jo skulle foretages et valg, men at hun var velkommen til 

at søge igen senere. 

 

Da Bolette endnu engang fik afslag på optagelse, henvendte hun 

sig på skolen og bad om at se de retningslinjer, som lå til 



grund for optagelsesudvalgets arbejde. Dette afviste skolen 

med den begrundelse, at der var tale om et internt arbejdspa-

pir, og at der derfor ikke var adgang til aktindsigt i dette 

efter forvaltningslovens regler. 

 

Bolette var meget utilfreds med dette svar og henvendte sig 

derfor til Folketingets Ombudsmand, hvor hun dels fastholdt, 

at hun burde have adgang til retningslinjerne for optagelse, 

dels anførte, at hele optagelsesproceduren både formelt og ma-

terielt var ulovlig. Hun henviste i den forbindelse til, at 

det af bekendtgørelsen om Skolen for Klinisk Kropsterapi frem-

gik, at Ledelsesrådet optog nye studerende på skolen, og at 

dette skulle ske ud fra en individuel vurdering af ansøgerne. 

Hun mente desuden, at de retningslinjer, der blev anvendt ved 

udvælgelsen af nye studerende, måtte være urimelige og ulovli-

ge, og hun anmodede derfor Ombudsmanden om at rekvirere disse 

og vurdere, om de var kritisable. 

 

Ombudsmanden besluttede at behandle klagen fra Bolette og an-

modede i den forbindelse skolen om at fremsende retningslin-

jerne for optagelse samt kopi af alle ansøgninger fra sidste 

optagelsesrunde. Dette afviste skolen, idet man fastholdt, at 

retningslinjerne var interne, og at ansøgningerne indeholdt 

personlige og fortrolige oplysninger, som man derfor ikke kun-

ne udlevere. Endvidere anførte skolen, at Ombudsmanden burde 

afvise at behandle klagen, da Bolette ikke havde udtømt sine 

klagemuligheder, jf. Ombudsmandslovens § 14. 

 

Der ønskes en diskussion af og stillingtagen til de forvalt-

ningsretlige problemer, som sagen rejser – herunder en diskus-

sion af hvilke reaktionsmuligheder Ombudsmanden har i forbin-

delse med sin stillingtagen til klagen. 

 

 



Uddrag af bekendtgørelse om Skolen for Klinisk Kropsterapi 

(udstedt med hjemmel i Loven om Højere Uddannelser i Danmark) 

 

§ 1: Skolen for Klinisk Kropsterapi henhører under Undervis-

ningsministeriet. Skolen ledes af et Ledelsesråd, der består 

af 5 fastansatte medarbejdere (herunder skolens rektor) og 5 

studerende. Ledelsesrådets afgørelser kan påklages til Under-

visningsministeriet. 

 

…….. 

 

§ 8: Ledelsesrådet optager studerende på skolen, som har be-

stået en adgangsgivende gymnasial uddannelse. Hvis ikke alle 

kvalificerede ansøgere kan optages, foretager Ledelsesrådet 

udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere. Ledelsesrådets 

afgørelser er endelige. 

 

 

(Det bemærkes, at bekendtgørelsen og loven er konstruerede, og 

at det i øvrigt skal lægges til grund, at hverken loven eller 

bekendtgørelsen  indeholder andre bestemmelser end de citere-

de, der er af relevans for besvarelsen af opgaven) 



AO 3 

 

Den 1. februar 2003 indsendte virksomheden Kemidan A/S i hen-

hold til Lov om produktion af kemikalier en ansøgning til 

Grønhøj Kommune om tilladelse til opførelse af en ny fabrik, 

der skulle producere et nyt sprøjtemiddel udviklet af Kemidan 

A/S. Kemidan A/S ønskede fabrikken placeret i et - hidtil uud-

nyttet - kommunalt ejet industriområde uden for Grønhøj by. 

Det pågældende industriområde lå ca. 1 km fra Grønhøj Fjord - 

afstanden fra den ansøgte placering til nærmeste naboer var 

150 meter. 

 

Ansøgningen blev indgivet efter § 1 i loven om produktion af 

kemikalier, der havde følgende ordlyd: "Kommunalbestyrelsen 

kan tillade, at der opføres anlæg til produktion af kemikali-

er, når dette under hensyn til den af anlægget afledte forure-

ning skønnes foreneligt med hensynet til det omgivende miljø." 

 

Inden behandlingen i kommunalbestyrelsen indkom der til Grøn-

høj Kommune en skrivelse fra Danmarks Naturfredningsforening, 

der anmodede om aktindsigt i sagen. 

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 15. april 2003 blev ansøgnin-

gen fra Kemidan A/S behandlet. Forud herfor var ansøgningen 

behandlet i kommunens tekniske forvaltning, der i en sammen-

fattende redegørelse til kommunalbestyrelsen vedrørende fa-

brikkens tekniske konstruktion havde konkluderet, at anlægget 

ville medføre begrænsede udslip af forskellige affaldsstoffer, 

der ville have en vis negativ effekt på det rige fugleliv i og 

omkring Grønhøj Fjord. 

 

Kommunalbestyrelsen fandt - dels under hensyn til de mange mu-

lige arbejdspladser, dels under hensyn til indtægterne fra 

salg af industrigrunden til Kemidan A/S og dels under hensyn 



til oplysningerne om den begrænsede forurening - at ansøgnin-

gen skulle imødekommes. Kun de to medlemmer fra miljølisten 

stemte imod forslaget, der således blev vedtaget med stemmerne 

11 mod 2. Blandt de 11 der stemte for forslaget var den karis-

matiske advokat Arne Andersen, der tillige var bestyrelsesfor-

mand for Kemidan A/S og som sådan argumenterede ivrigt for, at 

der skulle meddeles tilladelse. 

 

Kommunalbestyrelsen behandlede også ansøgningen om aktindsigt, 

men fandt enstemmigt, under hensyn til at de lokale forhold 

var Danmarks Naturfredningsforening uvedkommende, at denne ik-

ke skulle imødekommes.  

 

Kommunaldirektøren - der var cand.jur. - fandt imidlertid ik-

ke, at det var lovligt at begrunde afslaget på aktindsigt som 

sket, og anførte derfor i stedet i skrivelsen til Danmarks Na-

turfredningsforening, at afslaget var en følge af, at der ale-

ne eksisterede interne dokumenter i sagen. 

 

Straks ved meddelelsen om tilladelsen indgik Kemidan A/S kon-

trakt med en entreprenør om påbegyndelse af opførelsen af fa-

brikken. Anlægsarbejdet blev påbegyndt umiddelbart derefter, 

helt præcist den 15. maj 2003. 

 

Den 1. august 2003 anlagde en sammenslutning af beboerne i det 

område, hvor fabrikken var under opførelse, sag mod Grønhøj 

Kommune og Kemidan A/S med påstand om, at tilladelsen til Ke-

midan A/S skulle annulleres.  

 

Kemidan A/S nedlagde under sagen påstand om, at ethvert tab 

Kemidan A/S måtte lide på grund af en eventuel annullation af 

tilladelsen, skulle erstattes af Grønhøj Kommune. 

 



Danmarks Naturfredningsforening indgav en klage til Folketin-

gets Ombudsmand over afslaget på aktindsigt. 

 

Der ønskes en forvaltningsretlig redegørelse for hændelsesfor-

løbet, herunder  

 

(1) klagen til ombudsmanden  

 

(2) hvorvidt naboerne kan få medhold i påstanden om an-

nullation, og 

 

(3) hvorvidt Kemidan A/S kan få medhold i erstatningspå-

standen over for Grønhøj Kommune, såfremt en annullation 

fører til nedrivning af byggeriet (dette bedes besvaret 

uanset besvarelsen af pkt. 2) 

 

Ved besvarelsen skal det lægges til grund, at der er foretaget 

korrekt partshøring, samt at der forud for byggeriets påbegyn-

delse forelå de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning 

(byggeloven m.v.).  

 

(Det bemærkes at den gengivne lovbestemmelse er konstrueret)  

 



Rettevejledning til AO ved eksamen i forvaltningsret, sommeren 2004 
 

AO 1 
 
1. Antal personer på liste - den formelle lovs princip 
 
Amtsrådet udpeger kun 7 personer til listen, selv om loven udtrykkeligt kræver 8. Der er ikke 
noget grundlag for at forstå tallet 8 som alene et maksimum, som giver amtsrådet mulighed 
for at udpege færre. Meningen med at udpege 8 er netop bl.a. at give Taksationskommissio-
nens formand en vis valgfrihed. Amtsrådet har handlet i strid med loven. Det bør nævnes, at 
problemet vedrører den del af legalitetsprincippet, som angår den formelle lovs princip. 
 
Nogle studerende vil formentlig henvise til, at der ikke var hjemmel til kun at udpege 7. Dette  
bør ikke betragtes som en fejl, men det korrekte er at henvise til den formelle lovs princip. 
Det bør tillægges en plusværdi, hvis den formelle lovs princip nævnes. (AE, s. 132ff.). 
 
2. Formandens udtagning af medlemmer - skøn under regel m.v. 
 
Formandens udtagning af medlemmer til den enkelte sag i henhold til lovens ' 7, stk. 2, 3. 
pkt., har karakter af skønsudøvelse. Det er en tilsidesættelse af det pligtmæssige skøn (skøn 
under regel), at formanden alene udtager landmænd, uanset hvilken sag det drejer sig om 
(AE, s. 221ff.). Eventuelt kan det også hævdes, at formanden handler usagligt ved kun at ud-
tage landmænd, også hvor andre på listen har større viden. (AE, s. 187ff.). 
 
3. Sletning af listen - tilbagekaldelse 
 
Christian Sørensens sletning af listen er ikke en Aafskedigelse@, da der ikke er selvstændige 
regler herom, og er således ikke en helt ny sag (AE, s. 470). Spørgsmålet må derfor opfattes 
som et problem vedrørende tilbagekaldelse. Det bemærkes i den forbindelse, at optagelse på 
listen må opfattes som en begunstigende forvaltningsakt, idet Christian Sørensen ønsker at 
blive stående på listen (tilbagekaldelse til skade) (se hertil AE, s. 437 med note 13 og s. 
459f.). 
 
Selv om udpegningen er sket for amtsrådets funktionstid, jf. lovens ' 7, stk. 3, 2. pkt., må det 
være muligt at tilbagekalde i tilfælde af meget grove forsømmelser, misbrug af hvervet osv. 
(AE, s. 452f.), og herefter udpege et andet medlem (på samme måde som et nyt medlem kan 
udpeges i tilfælde af dødsfald, længerevarende sygdom osv., eller hvor en person selv ønsker 
sig slettet af listen). Dette resultat er dog ikke helt sikkert, idet problemet kan løses ved, at 
formanden blot undlader at udtage det pågældende medlem ved behandlingen af de enkelte 
sager, ligesom det spiller en rolle, at udpegningen er tidsbegrænset. (AE, s. 455). Det vigtig-
ste er derfor, at de studerende drøfter spørgsmålet på kvalificeret vis som et tilbagekaldelses-
problem. 
 
4. Sletning af listen - proportionalitetsprincippet 
 
Uanset om tilbagekaldelse principielt kan ske eller ikke kan ske, er amtsrådets reaktion for 
vidtgående. Christian Sørensen er ud fra opgavens oplysninger kun udeblevet een gang. Den-
ne fejl fra Sørensens side står ikke i et rimeligt forhold til amtsrådets reaktion (sletning af 
listen). Sletningen af listen strider med andre ord mod proportionalitetsprincippet (AE, s. 
217ff.). 



4a. Sletning af listen - undersøgelsesprincippet 
 
Meget tyder på, at amtet blot har slettet Christian Sørensen af listen uden nogen nærmere 
undersøgelse. Herved er undersøgelsesprincippet (officialprincippet) tilsidesat. Dette må 
medføre afgørelsens ugyldighed, idet det ikke kan udelukkes, at en nærmere oplysning af 
sagen ville have ført til et andet resultat, og idet der ikke er særlige forhold, som taler imod 
ugyldighed. (Sagsbehandling, s. 128ff. og 339). 
 
5. Sletning af listen - partshøring 
 
Christian Sørensen er part i sagen om sin sletning af listen. 
 
Han ved ikke, at amtsrådet har oplysningerne fra Taksationskommissionens formand om, at 
han udeblev fra taksationsforretningen den 16. januar 2004, og han ved heller ikke, at sagen 
er rejst. 
 
Det er derfor en fejl, at han ikke blev partshørt, jf. forvaltningslovens ' 19, stk. 1. (Sagsbe-
handling, s. 181ff.). Fejlen er væsentlig, idet det ikke kan udelukkes, at resultatet var blevet et 
andet, hvis Sørensen havde fået mulighed for at kommentere oplysningen om udeblivelsen og 
i den forbindelse havde kunnet redegøre for, at årsagen var sygdom. Der er heller ikke særli-
ge forhold (tertiære momenter), der taler imod ugyldighed. Partshøringsfejlen medfører afgø-
relsens ugyldighed (Sagsbehandling, s. 341f.). 
 
6. Sletning af listen - begrundelseskrav 
 
Christian Sørensen er part i sagen om sin sletning af listen, og han får ikke Afuldt ud med-
hold@. Det er derfor en fejl, at afgørelsen ikke var begrundet, jf. forvaltningslovens '' 22-24 
(Sagsbehandling, s. 284ff.). 
 
Det er tvivlsomt, om den manglende begrundelse medfører afgørelsens ugyldighed. Ud fra 
pensum kan begge resultater accepteres, hvis de bygger på relevante overvejelser (Sagsbe-
handling, s. 349f.). 
 
7. Sletning af listen - notatpligt 
 
Det er oplyst i opgaven, at sagen om sletning af Christian Sørensen kun indeholder den i op-
gaven citerede skrivelse af 4. februar 2004. 
 
Amtsrådet har således undladt at notere oplysningerne fra Taksationskommissionens for-
mand, og oplysningerne er heller ikke gengivet i selve skrivelsen til Sørensen. Da oplysnin-
gerne er af faktuel karakter og er af betydning for sagens afgørelse, er notatpligten, jf. offent-
lighedslovens ' 6, stk. 1, tilsidesat. (Sagsbehandling, s. 233ff.). Der er ikke ud fra pensum 
grundlag for at komme nærmere ind på spørgsmålet om ugyldighed på grund af den mang-
lende opfyldelse af notatpligten. Der kan dog næppe indtræde ugyldighed. (Sagsbehandling, 
s. 348, smh. S. 344). 
 
8. Journalisten - lukket møde 
 



 

 

1

Møder i den offentlige forvaltning er lukkede, og organet selv kan ikke beslutte, at der skal være 
tale om et åbent møde. (Sagsbehandling, s. 223f.). Det må derfor være udelukket, at formanden kan 
give journalisten tilladelse til at være til stede - i hvert fald når et medlem har protesteret. Det gæl-
der også under besigtigelsen og proceduren (argumentationsfasen) Der er ikke ud fra pensum 
grundlag for at overveje spørgsmålet om ugyldighed på dette punkt. 
 
Det skal i øvrigt nævnes, at bogen Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., s. 442, er lidt 
mere åben over for, at organet som sådant kan åbne møderne. Dette er imidlertid ikke afgørende i 
denne sammenhæng, hvor det alene er formanden, der har tilladt journalisten at være til stede. 
 
9. Sag 9. marts 2004 - inhabilitet (Søren Nielsen) 
 
Ifølge forvaltningslovens ' 3, stk. 1, nr. 2, (jf. evt. nr. 5) vil Søren Nielsen være inhabil, hvis hans 
nevø, Peter Petersen, har en økonomisk interesse i sagen. Som udgangspunkt kunne Petersen have 
en sådan interesse, idet udfaldet af Taksationskommissionens sag vedrørende naboen, Hans Hansen, 
kunne få betydning for den erstatning, Petersen (senere) kunne få fra Taksationskommissionen. 
Imidlertid er fristen for klage til kommissionen udløbet for Petersens vedkommende, uden at han 
har klaget. Resultatet af sagen vedrørende Hans Hansen får derfor ingen betydning for nevøen, Pe-
ter Petersen, og han har principielt ikke længere nogen økonomisk interesse i Hansens sag. Det for-
hold, at Peter Petersen havde givet udtryk for utilfredshed, er ikke tilstrækkeligt til, at medlemmet, 
Søren Nielsen, bliver inhabil. (Sagsbehandling, s. 81ff.). 
 
10. Sag 9. marts 2004 - oplysningspligt 
 
Det bør nævnes, at det måske kunne kræves af Søren Nielsen, at han oplyste Taksationskommissio-
nen (formanden eller sekretæren) om, at Hans Hansens ejendom grænsede op til nevøens ejendom, 
der også havde været udsat for ekspropriation til samme anlæg, jf. forvaltningslovens ' 6, stk. 1. 
(Sagsbehandling, s. 104f.).  
 
Dette er dog tvivlsomt, og det kan kun forlanges, at den studerende nævner problemet. 
 
11. Efterprøvelse m.v. ved anden forvaltningsmyndighed 
 
Sletningen af listen kan ikke påklages til ministeren eller andre forvaltningsmyndigheder. 
 
Sørensen kan imidlertid rette henvendelse til statsamtmanden, der kan efterprøve retlige spørgsmål. 
 
Beslutningen er bragt til udførelse og kan derfor som udgangspunkt ikke annulleres. Imidlertid er 
betingelserne i i kommunestyrelseslovens ' 50a, stk. 1, nr. 1-3 (tidligere ' 61, stk. 1, nr. 1-3), op-
fyldte. Statsamtmanden vil således kunne annullere Sørensens sletning af listen, hvis der ikke alle-
rede er optaget en anden på listen (der ikke må indeholde flere end 8 personer). Suspension kan 
også anvendes. (Kommunalret, s. 105ff., samt lovtekst indsat i materialesamlingen, august 2003, 
emne 6-10, s. 748). 
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AO 2 – rettevejledning 

 
 

Sagsbehandlingsspørgsmål: 
 
Bolettes aktindsigt:  
Skolen anfører som begrundelse for sit afslag på aktindsigt, at der er tale om et internt papir. Dette 
må betragtes som korrekt, jf. fvl. § 12, stk. 1, nr. 1. Der er således ikke aktindsigt efter fvl. Derimod 
er retningslinjerne omfattet af ofl. § 8, nr. 4 (”skuffecirkulære”), og da ofl. gælder for ”enhver” (jf. 
ofl. § 4, stk. 1), bør Bolette have aktindsigt som ønsket. 
Se hertil: Sagsbehandling, 5. udg., pp. 213-215, 232-233 
 
Delegation til optagelsesudvalget: 
Efter ordlyden af § 8 i bekendtgørelsen, foretages optagelsen af nye studerende af Ledelsesrådet. 
Dette har imidlertid delegeret kompetencen til et optagelsesudvalg, som er sammensat paritetisk 
ligesom Ledelsesrådet. Der er således tale om ulovbestemt intern delegation. Efter praksis er der en 
vidtgående adgang til en sådan intern delegation – også fra kollegiale organer, når de hensyn, der 
har begrundet sammensætningen af det kollegiale organ også er tilgodeset i forbindelse med delega-
tionen. Dette er tilfældet her. Der er desuden gode praktisk-administrative grunde til at delegere 
optagelsesbeslutningerne, ligesom der ikke ses varetaget usaglige hensyn i forbindelse med delega-
tionen. Delegationen må således betragtes som lovlig. 
Se hertil Sagsbehandling, 5. udg., pp. 45-47 
 
Ombudsmandens adgang til sagsakter: 
Efter ombl. § 19, stk. 1, har Ombudsmanden ret til at rekvirere samtlige oplysninger og dokumenter, 
der er relevante for en sag, han behandler. Skolen kan således ikke nægte at udlevere de ønskede 
dokumenter. 
Se hertil Almindelige Emner, 3. udg., pp. 423-424 
 
Ombudsmandens kompetence: 
Det fremgår af sagsfremstillingen, at Ombudsmanden behandler Bolettes sag som en klagesag, jf. 
ombl. §§ 13-16. Jf. § 14 skal de administrative klagemuligheder være udnyttet, før Ombudsmanden 
kan behandle en klage. Spørgsmålet er herefter, om afgørelsen vedrørende Bolettes optagelse kan 
påklages administrativt. Da der er tale om intern delegation fra Ledelsesrådet til optagelsesudvalget, 
er der ikke rekursadgang til Ledelsesrådet. Derimod fremgår det af bekendtgørelsens § 1, at Ledel-
sesrådets afgørelser kan påklages til Undervisningsministeriet (hvilket også omfatter de afgørelser, 
som er truffet efter delegation fra Ledelsesrådet). Af § 8 fremgår det imidlertid, at afgørelser om 
optagelse er endelige. Da § 8 må betragtes som en specialregel i forhold til § 1, følger det af almin-
delige fortolkningsprincipper, at rekurs vedrørende optagelsesbeslutninger er udelukket. Da der 
således i det hele ikke er mulighed for at klage administrativt, kan ombl. § 14 ikke anføres til støtte 
for at afvise at behandle klagen til Ombudsmanden. 
Se hertil Almindelige Emner, 3. udg., p. 421. 
 
Begrundelse: 
Da Bolette i forbindelse med sin ansøgning ikke får fuldt ud medhold, har hun krav på en begrun-
delse for afgørelsen (jf. fvl. §§ 22-24). Det fremgår indirekte, at der ikke er givet samtidig begrun-
delse, som der skal efter fvl. § 22. Af sagsfremstillingen fremgår endvidere, at Bolette heller ikke 
efter henvendelse til skolen får en begrundelse, der lever op til kravene i fvl. § 24.  
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Se hertil sagsbehandling, 5. udg., pp. 282-295 
 
 
Materielle spørgsmål: 
 
Skøn under regel: 
Af bekendtgørelsen § 8 fremgår, at beslutningen om optagelse – når der er flere kvalificerede ansø-
gere, end det er muligt at optage – er en skønsmæssig afgørelse, idet bestemmelsen ikke angiver, 
hvilke præmisser Ledelsesrådet skal lægge til grund for sin afgørelse. Bolette har således ret i, at der 
som udgangspunkt skal foretages en individuel vurdering af de enkelte ansøgninger. Da der imidler-
tid er tale om en ”masseansøgningssituation” vedrørende fordeling af knappe ressourcer, er der et 
påtrængende administrativt behov for at fastlægge nogle retningslinjer for udøvelsen af dette skøn. 
Sådanne retningslinjer er også ønskelige ud fra hensynet til lighed og forudsigelighed. Det er i 
domspraksis accepteret, at sådanne retningslinjer i masseansøgningssituationer lovligt i hvert fald 
delvis kan afskære skønnet, således at der foretages en grovsortering af ansøgerne forud for en mere 
individuel vurdering (jf. U 1993.307H og U 1993B.224). Selv om kravet om mindst 7,0 i gennem-
snit ved den adgangsgivende eksamen derfor må siges at indebære en afskæring af skønnet i forhold 
til de ansøgere, der har mindre end 7,0, kan dette næppe betragtes som ulovligt skøn under regel. 
Det må dog accepteres, hvis studerende når til et andet resultat, såfremt der argumenteres relevant 
for dette, f.eks. ud fra argumenter om, at afskæringsgrænsen i hyrevognssagen var offentliggjort på 
forhånd, hvilket ikke er tilfældet her. 
 
De øvrige kriterier, der lægges til grund for afgørelserne vedrørende optagelse, må efter sagsfrem-
stillingen alene betragtes som prioriterede kriterier, men ikke som kriterier, der afskærer et indivi-
duelt skøn. Det er tværtimod i praksis anset for ønskeligt, at der ved udøvelsen af det administrative 
skøn fastlægges en vis praksis (ud fra bl.a. lighedshensyn), men at denne praksis blot ikke må blive 
så fast, at den udelukker det individuelle skøn (jf. f.eks. FOB 1977.129 – særligt p. 134 – og FOB 
1977.511 – særligt p. 521) 
Se hertil Almindelige Emner, 3. udg., pp. 212-215, 221-227 
 
De anvendte kriteriers saglighed: 
Såvel det kriterium, der afskærer skønnet, som de prioriterede kriterier, skal være saglige i forhold 
til den afgørelse, der skal træffes. Der bør derfor tages stilling til, hvorvidt de anvendte kriterier 
opfylder dette. 
 
Kravet om et vist minimumskaraktergennemsnit kan ikke betragtes som usagligt, idet optagelsesud-
valget har til opgave at finde de studerende, der med størst sandsynlighed kan gennemføre uddan-
nelsen. Det er almindeligt accepteret, at der er en (vis) sammenhæng mellem karakterer ved ad-
gangsgivende eksamen og chancen for at gennemføre en uddannelse. 
 
Prioriteringen af visse fag ved adgangsgivende eksamen kan heller ikke betragtes som usaglig, idet 
de nævnte fag klart har relevans for en sundhedsfaglig uddannelse. Det samme gælder for priorite-
ringen af de studerende, der har erhvervserfaring inden for skolens uddannelsesområde. 
 
Derimod kan ønsket om en bestemt holdning til det etablerede sundhedssystem ikke betragtes som 
sagligt. Havde kriteriet været formuleret som et ønske om en positiv holdning til skolens uddannel-
se og idegrundlag, havde det måske kunnet accepteres som sagligt, men i den gældende formulering 
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”smager” det af, at der foretages en form for politisk magtfordrejning. En håndhævelse af dette kri-
terium er således i strid med principper, der ligger bag grl. § 70 og § 77. 
Se hertil Almindelige Emner, 3. udg., pp. 181-185, 191-208 
 
Ombudsmandens reaktionsmuligheder 
 
Efter reglerne i ombl. har Ombudsmanden ingen retligt bindende sanktionsmuligheder. Hans reakti-
on i denne sag vil derfor formentlig begrænses til en kritik af de fejl og mangler, der er konstateret i 
forbindelse med behandlingen af Bolettes sag, jf. ombl. § 22. Der er næppe grundlag for at bringe 
ombl. § 24 i anvendelse. 
Se hertil Almindelige Emner, 3. udg., pp. 431-433 
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AO  3 (rettevejledning)  
 
A. Begæringen om aktindsigt 
Ansøgningen indgives af Danmarks Naturfredningsforening, der ikke er part i sagen, hvorfor 
spørgsmålet om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens regler derom. 
 
På baggrund af oplysningerne i opgaven findes der i hvert fald to dokumenter i sagen: Ansøgningen 
fra Kemidan A/S samt redegørelsen fra kommunens tekniske forvaltning. Ansøgningen er et eks-
ternt dokument, og bortset fra eventuelle oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 12, stk. 1, 
nr. 2, skal dokumentet udleveres. 
 
Den sammenfattende redegørelse er et internt dokument og som sådan som udgangspunkt undtaget 
fra aktindsigt. Efter offentlighedslovens § 8, nr. 3, omfatter adgangen til aktindsigt dog dokumenter, 
der er udarbejdet for at tilvejebringe bevismæssig klarhed vedrørende sagen - det må antages, at 
forvaltningens redegørelse er omfattet af denne bestemmelse, og derfor tillige undergivet aktindsigt. 
 
Afslaget fra kommunalbestyrelsen er derfor objektivt urigtig. 
 
Kommunaldirektøren ændrer begrundelsen for afslaget fra den reelle (men objektivt urigtige) be-
grundelse til, at der ikke eksisterer eksterne dokumenter i sagen. 
 
Dette er en subjektivt forkert begrundelse, og det bemærkes herved at afgørelser om aktindsigt an-
ses som selvstændige afgørelser, hvorfor Danmarks Naturfredningsforening i forhold til aktindsigts-
sagen har status som part, og derfor har krav på en begrundelse efter forvaltningslovens §§ 22-24, 
jf. Sagsbehandling s. 285. 
 
Det må på ovenstående baggrund antages, at ombudsmanden vil udtale en "skarp" kritik af kommu-
nens afgørelse. 
 
B. Retssagen 
1. Inhabilitet 
Efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 må en person ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis 
vedkommende deltager i ledelsen af et selskab, der har en særlig interesse i sagens udfald. 
 
Bestemmelsen antages (Sagsbehandling s. 84) også at omfatte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor Arne 
Andersen var inhabil ved behandlingen af sagen.  
 
2. Usaglige hensyn 
Ved afgørelsen af sagen lægger kommunalbestyrelsen vægt på tre forskellige hensyn: (1) øget be-
skæftigelse i kommunen, (2) indtægterne fra salg af industrigrunden og (3) at anlægget alene vil 
medføre en begrænset forurening. 
 
Hjemmelen for afgørelsen er skønsmæssig (jf. anvendelsen af "kan", som efter almindelig fortolk-
ning forstås således, at kommunen - efter et frit skøn - også kan lade være), og fikserer tillige det 
formål, der kan varetages med den skønsmæssige bemyndigelse - hvorvidt den af et anlæg afledte 
forurening er forenelig med det omgivende miljø. 
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Det skal på den baggrund konkluderes, at de to første hensyn er usaglige, medens det tredje hensyn 
er sagligt. 
 
3. Annullation og konsekvenserne deraf 
Den trufne afgørelse lider herefter af to retlige mangler: inhabilitet og varetagelse af usaglige hen-
syn. 
 
Som opgaven er opbygget skal det diskuteres, hvorvidt de pågældende mangler er væsentlige. 
 
I henseende til inhabilitet skal det diskuteres, hvorvidt stemmeafgivningens store overvægt til fordel 
for den trufne afgørelse har betydning for vurderingen af om manglen er konkret væsentlig eller ej. 
Det må antages, at det blotte forhold at den inhabile person (Arne Andersen) har deltaget på kom-
munalbestyrelsesmødet indebærer, at der er en risiko for, at afgørelsen er blevet påvirket deraf. 
Selvom fraværet af Arne Andersens stemme ikke umiddelbart ville ændre ved udfaldet af afstem-
ningen, kan det qua Arne Andersens deltagelse i behandlingen (og dennes ivrige argumentation) 
ikke udelukkes, at andre af Arne Andersen er blevet påvirket til at stemme for tilladelsen. Habili-
tetsmanglen kan derfor ikke af denne grund i sig selv anses for konkret uvæsentlig. 
 
Vedrørende magtfordrejning er der varetaget såvel saglige som usaglige hensyn, hvorfor de to mu-
lige væsentlighedsvurderinger (årsagsforholdene henholdsvis overtagelse af afvejningen) skal dis-
kuteres, jf. Almindelige emner, s. 344 f. Det er ikke afgørende, hvilken konklusion der nås frem til i 
besvarelsen - det væsentlige er, at besvarelsen forholder sig til, at varetagelsen af de to usaglige 
hensyn ikke i sig selv medfører, at afgørelsen skal annulleres, idet der tillige foreligger et sagligt 
hensyn, der muligvis kan bære afgørelsen.  
 
Besvarelsen skal derefter behandle, hvorvidt de foreliggende (væsentlige) mangler skal medføre 
annullation, og om konsekvensen deraf skal være dom til nedrivning af byggeriet. Det væsentligste 
er, at hensynet til værdispild henholdsvis betydningen af, at Kemidan A/S på grund af Arne Ander-
sens "dobbeltrolle" ikke kan siges at være i god tro med hensyn til de foreliggende mangler og her-
under særligt inhabiliteten, nævnes og inddrages i vurderingen. 
 
Henset til at der foreligger en saglig grund for at meddele tilladelse, og at der er tale om et omfat-
tende byggeri (og dermed et ganske betydeligt værdispild), er den nærmeste konklusion, at der ikke 
vil blive givet dom til annullation/nedrivning, jf. herved også U 1986.143 H (Holte Midtpunkt) og 
Almindelige emner, s. 332-333.  
 
4. Kemidans (eventuelle) erstatningskrav 
Erstatningskravet mod kommunen har samme karakter som i U 1983.1000 H (BP-sagen), jf. bl.a. 
Almindelige emner, s. 499-500, som bør nævnes i besvarelsen. Kommunen har udstedt en tilladelse, 
der anfægtes af tredjemand med tab for adressaten til følge. 
 
Afgørende for om Kemidan A/S kan kræve et eventuelt tab erstattet af kommunen er på den ene 
side, hvorvidt kommunen har handlet culpøst i forbindelse med udstedelsen af forvaltningsakten, og 
om den culpøse adfærd er årsag til annullationen (og dermed det indtrådte tab). På den anden side er 
det tillige afgørende, hvorvidt Kemidan A/S har udvist egen skyld i forbindelse med ansøgningen 
og afgørelsen af sagen. 
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I det foreliggende tilfælde er der ikke tvivl om, at kommunen har handlet culpøst. De retlige mang-
ler vedrørende inhabilitet, partshøring og usaglige hensyn er klare, og hvis forvaltningsakten annul-
leres vil disse mangler være årsagen dertil. 
 
I henseende til egen skyld skal betydningen af Arne Andersens tilknytning til Kemidan A/S drøftes, 
jf. herved kommentaren til U 83.1000 H i U 1984B.59. Dels som bestyrelsesmedlem i ansøgervirk-
somheden og dels som uddannet jurist har Arne Andersen utvivlsomt været klar over - eller i hvert 
fald burde have været klar over, at denne ikke kunne deltage i behandlingen af sagen.  
 
Højesterets præmisser i U 1983.1000 H lægger afgørende vægt på, at BP havde "haft føje til at di-
sponere som sket på grundlag af tilladelserne" - dette er omtalt og gengivet i Almindelige emner, s. 
499. 
 
Grundet Arne Andersens dobbeltrolle kan det ikke konkluderes, at Kemidan A/S har haft føje til at 
disponere. Hvilket igen sammenholdt med U 1983.1000 H understreges af, at de i opgaven forelig-
gende retlige mangler er klare. Besvarelsen bør derfor nå frem til, at der ikke kan gives fuldt med-
hold i en erstatningspåstand. 
 
 


