
RETTEVEJLEDNING FORVALTNINGSRET SOMMEREN 2005 
 
Rettevejledning AO 1 
 
 
 
1. Vilkår nr. 1 (magtfordrejning) 
 
Vilkår nr. 1 knyttet til dispensationen af 10. oktober 2001 er udtryk for varetagelse af et trafikalt 
hensyn. Dette er uvedkommende i forhold til jordforureningsloven og må eventuelt varetages efter 
anden lovgivning. Det er derfor udtryk for magtfordrejning (eventuelt kan det organisatoriske 
specialitetsprincip nævnes i denne forbindelse) (Alm. Emner, 3. udg., s. 201 ff og 231 ff.). Fejlen er 
væsentlig, og der er ikke særlige forhold, der taler for en opretholdelse af vilkåret (der er 
bebyrdende). Vilkåret er derfor ugyldigt og må anses for ustillet (Alm. Emner, 3. udg., s. 235 ff.). 
 
2. Vilkår nr. 2 (proportionalitetsprincip m.v.)
 
Der er hjemmel i jordforureningslovens § 52, stk. 2, til efter et skøn at fastsætte vilkår om 
dokumentation for, at der er tale om uforurenet jord. Det i opgaveteksten fastsatte vilkår nr. 2 
forekommer umiddelbart meget vidtgående og omkostningskrævende. Imidlertid skal det ses i lyset 
af, at der er drikkevandsressourcer under råstofgrusgraven, som er vigtige at sikre mod forurening. 
Vilkåret er derfor ikke i strid med proportionalitetsprincippet (forholdsmæssighedskravet) (Alm. 
emner, 3. udg., s. 217 ff. og s. 233 f.). 
 
3. Vilkår nr. 3: Hjemmelsproblem (eventuelt finansiel magtfordrejning)
 
Der er hjemmel i jordforureningslovens § 52, stk. 3, til at stille vilkår, men denne hjemmel 
(bemyndigelse) rækker efter ordlyden af § 52, stk. 3 (og stk. 2) formentlig kun til at stille vilkår, der 
kan hindre forurening. Der er ikke hjemmel til at pålægge adressaten den økonomiske byrde, som 
en bankgaranti udgør, med henblik på at sikre amtets økonomiske interesse i en hypotetisk 
fremtidig situation (Alm. emner, 3. udg., s. 164 ff, om afgifter, gebyrer og ”andre økonomiske 
byrder”). En anden løsning kan dog accepteres, hvis den studerende argumenterer overbevisende 
bl.a. ud fra lovens § 1 (navnlig stk. 2-5 om at fastholde forureneren som den, der skal betale for 
genopretning). Hvis problemet behandles som et spørgsmål om finansiel magtfordrejning og 
argumentationen er fornuftig, kan en sådan besvarelse også accepteres (Alm. emner, 3. udg., s. 187 
ff). 
 
4. Claus Christensens fremskaffelse af oplysninger om Søren Hansen 
 
Fuldmægtig Claus Christensen arbejder ikke med miljøsager og dermed ikke med Søren Hansens 
sag. Hans fremskaffelse af oplysninger om Søren Hansen ved at se i dennes sag er i strid med 
forvaltningslovens § 32, hvorefter den, der virker inden for den offentlige forvaltning, ikke i den 
forbindelse må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for den pågældendes 
opgaver (Sagsbehandling, 5. udg., s. 152). Det bemærkes, at forvaltningslovens § 29 ikke er 
relevant her, idet sagen er færdigbehandlet, og idet Claus Christensens handlinger ikke er knyttet til 
en behandling af ansøgningen. 
 



Videregivelse af oplysninger om Søren Hansens straf sker elektronisk (e-mail). Forholdet skal 
derfor bedømmes efter persondatalovens § 8 (og ikke efter forvaltningslovens § 27 om 
tavshedspligt). Videregivelsen er ulovlig, idet ingen af betingelserne i persondatalovens § 8, stk. 2, 
er opfyldt. I denne forbindelse, hvor der videregives til en privat, er det navnlig relevant at nævne, 
at værdispringsreglen i persondatalovens § 8, stk. 2, nr. 2, ikke er opfyldt. (Sagsbehandling, 5. udg., 
s. 143, 154 f. og s. 265). 
 
Tilbagekaldelse af dispensationen
 
Tilbagekaldelsen af dispensationen til Søren Hansen er ikke lovlig. Der er ganske vist et væsentligt 
hensyn til at beskytte drikkevandsressourcerne, men dette hensyn er indgået i forbindelse med den 
oprindelige afgørelse om dispensationen og er varetaget ved vilkår nr. 2. Der er ikke fremkommet 
nye faktiske oplysninger, og Storborg amtsråds tilbagekaldelse bygger på en ren omvurdering, 
hvilket normalt ikke kan danne grundlag for en tilbagekaldelse. Det forhold, at dispensationen ikke 
er udnyttet, er ikke afgørende i sammenhængen, bl.a. fordi det kun er et halvt år inden, at 
dispensationen blev meddelt. Konklusionen er derfor, at der ikke kan ske tilbagekaldelse 
(tilbagekaldelsen er ugyldig). (Alm. emner, 3. udg., s. 445 ff.).  
 
Det kan oplyses, at det i at det i Alm. emner, 3. udg., s. 447 er anført, at det kan ”tænkes, at en 
gammel miljøtilladelse, som allerede ved udstedelsen indebar kendte sundhedsrisici, kan 
tilbagekaldes i dag under henvisning til, at holdningen til, hvilke sundhedsrisici man vil acceptere, 
er ændret væsentligt”. Denne bemærkning er ikke relevant for løsningen af opgaven, idet den netop 
angår en ”gammel miljøtilladelse”, mens dispensationen i opgaven er udstedt få måneder før 
tilbagekaldelsen. 
 
Partshøring
 
Forvaltningslovens regler om partshøring er ikke tilsidesat i forbindelse med tilbagekaldelsen. Det 
skyldes, at forvaltningslovens § 19, stk. 1, om partshøring indeholder fire betingelser, som alle skal 
være opfyldt for, at der er krav om partshøring. Ifølge § 19, stk. 1, skal der partshøres om 
”oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder”. Da der ikke ligger nye faktuelle 
oplysninger til grund for tilbagekaldelsen, men alene omvurderinger, er betingelsen for krav om 
partshøring i § 19, stk. 1, ikke opfyldt. 
 
Det kan dog overvejes, om amtsrådet har været forpligtet til at gøre Søren Hansen opmærksom på, 
at der verserede en sag om tilbagekaldelse (Sagsbehandling, s. 208 og 345).  



Rettevejledning til AO 2 - Sommer 2005 
 

Er skolen en del af den offentlige forvaltning? 
Forudsætningen for, at de forvaltningsretlige regler er gældende for den i opgaven nævnte skole, og 
at Ombudsmanden er kompetent til at behandle klager over forhold på skolen, er, at denne tilhører 
”den offentlige forvaltning”. Det vil derfor være naturligt at indlede en opgavebesvarelse med en 
afklaring af dette spørgsmål. 
 
Det oplyses, at skolen er en selvejende institution, og det fremgår ret klart at det gengivne 
regelgrundlag, at skolen ikke umiddelbart udgør en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ud fra 
den traditionelle organisatoriske afgrænsning af den offentlige forvaltning er skolen således ikke 
omfattet af de forvaltningsretlige regler. Imidlertid suppleres den organisatoriske afgrænsning, 
således at organer, der udfører offentlig forvaltning i funktionel forstand, kan være omfattet af 
begrebet ”den offentlige forvaltning”, hvis en række betingelser er opfyldt. Efter praksis gælder 
dette, hvis forhold som økonomi, ledelse, daglig drift og kontrol er undergivet en betydelig grad af 
offentlig styring. I det konkrete tilfælde oplyses det, at samtlige udgifter afholdes af det offentlige, 
at ministeren udpeger samtlige medlemmer af bestyrelsen og skal godkende rektor, og at skolens 
studieordning også er afhængig af ministerens godkendelse, ligesom skolens overordnede formål er 
fastsat i selve bekendtgørelsen. 
 
Der kan således ikke være tvivl om, at skolen er omfattet af begrebet ”den offentlige forvaltning”. 
De forvaltningsretlige regler er derfor gældende for skolen, ligesom Folketingets Ombudsmand er 
kompetent til at behandle klagen over rektors afgørelse, jf. herom nærmere nedenfor. 
 
Se hertil: Forvaltningsret – Sagsbehandling, 5. udg., pp. 7-10, Forvaltningsret – Almindelige 
Emner, 3. udg., pp.418-419, samt FOB 1989.104 (”TV 2”) og FOB 1972.82 (”Hedeselskabet”) 
 

Sagsbehandlingsspørgsmål 

Skulle Merete Mogensen have været partshørt? 
Efter fvl. § 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis der ved en afgørelse fremkommer nye 
oplysninger, der er til ugunst for en part, og disse oplysninger er af væsentlig betydning for sagens 
afgørelse. Indledningsvis bør den studerende måske fastslå, at rektors annullation af den oprindelige 
karakter og fastsættelse af en ny utvivlsomt er en afgørelse i fvl’s forstand, selvom 
karakterfastsættelse i forbindelse med almindelige eksaminationer ikke betragtes som afgørelser, 
men da spørgsmålet er helt oplagt, skal det ikke trække ned, hvis dette blot lægges til grund uden 
nærmere argumentation. 
 
Der er ingen tvivl om, at de oplysninger, som Klageudvalget giver rektor, er til ugunst for Merete, 
ligesom de er afgørende for sagens afgørelse. Derimod bør det diskuteres, hvorvidt oplysningerne er 
nye, idet Merete jo utvivlsomt må vide, at hun har skrevet af efter en tidligere opgave (hvilket 
Merete ikke bestrider). Det afgørende ved vurderingen af, om der foreligger nye oplysninger, er 
imidlertid ikke, om parten kender disse, men om parten er bekendt med, at myndigheden er i 
besiddelse af bestemte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder. Efter sagsfremstillingen er 
dette ikke tilfældet vedrørende Meretes mulige afskrift efter en anden opgave, og der burde derfor 



have været foretaget partshøring, inden rektor traf sin afgørelse, idet ingen af lovens 
undtagelsesmuligheder i § 19, stk. 2, eller i § 20, stk. 1, er relevante. 
 
Se hertil Forvaltningsret – Sagsbehandling, 5. udg., pp. 181-195 
 

Opfylder rektors begrundelse fvl’s begrundelseskrav? 
Efter fvl § 22 har Merete krav på en begrundelse, som opfylder de i § 24 fastsatte krav.  Efter denne 
bestemmelse skal en begrundelse indeholde tre elementer – en angivelse af afgørelsens 
hjemmelsgrundlag, hvilket mangler i denne sag, en angivelse af de hovedhensyn, der er indgået i en 
skønsmæssig afgørelse, hvilket vel må anses for opfyldt gennem henvisningen til, at der er dele af 
opgaven, som Merete ikke selv har skrevet, samt en redegørelse for de væsentligste faktuelle 
forhold, der har betinget afgørelsen, hvilket også må anses for opfyldt. Afgørelsen lider således af 
en begrundelsesmangel, som ikke kan anses for uvæsentlig, idet det ikke er oplagt, at rektor har 
kompetence til at træffe den afgørelse, han gør, jf. nedenfor om reformatio in pejus og ny 
realitetsafgørelse. Hvorvidt dette skal medføre ugyldighed, er omdiskuteret, således at løsningen på 
dette problem ikke er afgørende, men derimod argumentationen for den valgte løsning. 
 
Se hertil Forvaltningsret – Sagsbehandling, 5. udg., pp. 284-295 og 349-352. 
 

Habilitetsspørgsmål 
Den underviser, der deltager i Klageudvalget, har tidligere bedømt Meretes opgave. Denne må 
derfor klart være inhabil som deltager i Klageudvalget, jf. fvl §3, stk. 1, nr. 4. Selv om selve den 
oprindelige karakterfastsættelse ikke er en afgørelse i fvl’s forstand, gælder § 3, stk. 1, nr. 4, også 
for kontrol- og tilsynsvirksomhed i forbindelse med faktisk forvaltning.  
 
Hvis den studerende i Klageudvalget skulle være inhabil, skulle dette evt. begrundes i fvl §3, stk. 1, 
nr. 5 – opsamlingsbestemmelsen – der bl.a. omfatter venskaber og fjendskaber. Da der imidlertid 
ikke er noget, der tyder på et særligt fjendskab mellem Merete og den pågældende studerende, men 
blot almindelig (studenter)politisk uenighed, kan den studerende i Klageudvalget ikke betragtes som 
inhabil. 
  
Se hertil Forvaltningsret – Sagsbehandling, 5. udg., pp. 69-99. 
 

Sagens materielle spørgsmål 

Er det muligt at foretage reformatio in pejus? 
Det fremgår af sagsfremstillingen, at en eksamensklage ikke kan føre til nedsættelse af karakteren 
for en eksamenspræstation – altså et forbud mod reformatio in pejus. Da den oprindelige 
karakterfastsættelse imidlertid er foretaget uden kendskab til, at store dele af opgaven er skrevet af, 
må denne karakterfastsættelse betragtes som ugyldig, og der vil i dette tilfælde være mulighed for, 
at der alligevel kan foretages reformatio in pejus i form af en annullation af den oprindelige 
karakter, idet rektors beføjelse til at afgøre retlige spørgsmål må betragtes som en tilsynsbeføjelse, 
således at der i denne situation ikke er noget forbud mod reformatio in pejus. 
 



Se hertil Forvaltningsret – Almindelige Emner, 3. udg., pp. 286-289. 
 

Har rektor kompetence til at annullere den oprindelige karakter? 
Af de regler, der er gengivet for skolens virksomhed, fremgår, at rektor har ansvaret for og fører 
tilsyn med den daglige drift og træffer den endelige afgørelse vedrørende enkeltstuderendes 
(administrative og) retlige forhold. Konsekvensen af afskrift uden kildeangivelse og den dermed 
ugyldige karakterfastsættelse må betragtes som et retligt forhold, således at rektor har kompetence 
til at træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet. Det er endvidere i overensstemmelse med de 
almindelige forvaltningsretlige regler, at en ugyldig karakterfastsættelse (”afgørelse”) annulleres, og 
det følger af tilsynsbeføjelsen, at rektor har kompetence til at foretage en sådan annullation. 
  
Hvis der argumenteres overbevisende for det, vil det også kunne accepteres, hvis de studerende når 
frem til, at Klageudvalget burde have realitetsbehandlet klagen og dermed foretaget annullationen. 
Vælges denne løsningsmulighed, vil der være pligt for Klageudvalget til at foretage partshøring, 
inden afgørelsen træffes. 
 
Se hertil Forvaltningsret – Almindelige Emner, 3. udg., pp. 17-19 og 286-289. 
 

Har rektor kompetence til at fastsætte en ny karakter – træffe ny 
realitetsafgørelse? 
Fastsættelse af en ny karakter for eksamensopgaven kan ikke betragtes som et spørgsmål, der er 
omfattet af retten til at afgøre spørgsmål vedrørende en enkeltstuderendes administrative eller 
retlige forhold, idet eksamensklager afgøres af et særligt - uafhængigt - administrativt organ. Ved 
sædvanlige karakterfastsættelser medvirker endvidere normalt to personer (eksaminator og censor), 
således at en studerendes retssikkerhed forringes, hvis karakteren alene fastsættes af rektor. Endelig 
er det ikke helt oplagt, at rektor er i besiddelse af den nødvendige faglige indsigt til at foretage 
karakterfastsættelsen, selv om han tidligere har undervist i faget – det oplyses f.eks. ikke, hvornår 
denne undervisning har fundet sted. Alt i alt burde rektor således ikke have fastsat en ny karakter 
(truffet en ny realitetsafgørelse), men have hjemvist sagen. Konkret ville dette formentlig betyde, at 
en ny underviser og censor skulle bedømme opgaven, idet en hjemvisning til Klageudvalget ville 
fratage den studerende muligheden for at klage over karakteren (fastsat på et nyt grundlag) og 
dermed fratage hende en retssikkerhedsgaranti. 
 
Se hertil Forvaltningsret – Almindelige Emner, 3.udg., pp. 27 og 283-289. 
 

Folketingets Ombudsmands kompetence og prøvelse 
Som omtalt tidligere må skolens virksomhed generelt falde inden for ombudsmandens 
kompetenceområde. Merete opfylder endvidere i den konkrete sag de betingelser, der skal være 
opfyldt for at klage til ombudsmanden, da der ikke er yderligere administrative rekursmuligheder 
(rektor har den endelige afgørelse), og da der ikke er gået mere end 1 år, siden afgørelsen er truffet 
(jf. ombl §§ 13, stk. 3 og 14). Ombudsmanden kan således behandle klagen. 
 
I sin afgørelse må Ombudsmanden forventes at behandle de retlige spørgsmål, som er omtalt 
ovenfor, med de resultater, der er angivet der, herunder henstille til, at rektors karakterfastsættelse 



annulleres, og at bedømmelsen af opgaven hjemvises til en ny underviser og censor. Derimod vil 
Ombudsmanden ikke tage stilling til, om karakteren 5 er rimelig for Meretes opgave,  da dette 
indebærer et fagligt skøn, som  Ombudsmanden ikke har forudsætninger for at udøve, og som 
dermed også falder uden for ombl. § 21. 
 
Se hertil Forvaltningsret – Almindelige Emner, 3. udg., pp. 420-421, 425-429. 



Rettevejledning til AO 3, sommer 2005  
 

1. Ritas optagelse på institutionen 
 

a. Formelle forhold (sagsbehandling) 
i. Kompetence 

Efter servicelovens § 94, stk. 2 bestemmer institutionens leder spørgsmålet 
om optagelse. Der er ikke grundlag for at fortolke dette som et 
delegationsforbud, smh. Sagsbehandling s. 41-42, og i øvrigt er der intet til 
hinder for, at en institutions souschef varetager lederens opgaver i dennes 
fravær.  

ii. Inhabilitet 
Det kan overvejes, om Sara Lykke er speciel inhabil i medfør af FVL § 3, stk. 
1 nr. 5, jf. Sagsbehandling s. 75, men der er ikke grundlag for at antage 
inhabilitet, da deres bekendtskab ikke kan betegnes som et personligt 
venskab. 

iii. Sagsoplysning 
Det kan overvejes, om der burde være indhentet flere oplysninger, men det 
må anses tilstrækkeligt, at sagen afgøres ud fra det foreliggende materiale, 
herunder de notater om ansøgernes forhold, som er udfærdiget ved 
optagelsen på venteliste. Sagsbehandling s. 131 ff.  
 

b. Materielle forhold 
Det bør fastslås, at det at være optaget på en venteliste alene giver en ret til at vente, 
og at den endelige afgørelse om optagelse på institution beror på et skøn. Det er 
naturligvis et sagligt hensyn at lægge vægt på ”køprincippet”, men det er lovligt at 
lægge vægt på, hvem der har størst behov for at blive optaget, jf. Forvaltningsretlig 
materialesamling, januar 2004 s. 203 med tilhørende materiale. Det skal drøftes, om 
souschefen har varetaget usaglige hensyn som følge af kendskabet til Rita, hvorved 
det kan nævnes om dette har været årsag til, at hun har afgjort sagen i lederens 
fravær, og ikke har indhentet flere oplysninger, men der er ikke grundlag for at 
fastslå, at afgørelsen er båret af usaglige hensyn eller for at kritisere afvejningen. 
 

2. Niks klage over at være blevet sprunget over 
Optagelsen af Rita på institutionen er en afgørelse i forhold til hende, Sagsbehandling s. 10, 
men det kan ikke også anses som en afgørelse i forhold til Nik, selvom det betyder, at han 
springes over. Derimod har Nik en væsentlig, individuel interesse, da han netop springes 
over, hvorfor han opfylder det sædvanlige kriterium for klageberettigelse, men 
retssikkerhedslovens § 60 fastslår, at han ikke kan påklage afgørelsen, da det kun er 
afgørelsens adressat, der kan klage. 
 

3. Beslutningen om at tildele Rita et andet værelse 
Dette er ikke en afgørelse, men en beslutning som led i faktisk forvaltningsvirksomhed, jf. 
Sagsbehandling s. 10, og der er derfor ikke krav om begrundelse i medfør af FVL § 22 og § 
23, Sagsbehandling s. 284-88. Der er ikke grundlag for at vurdere, om beslutningen i øvrigt 
er berettiget. 
 



4. Forbud mod besøg af ”Spritter Niels” 
Der varetages herved et lovligt anstaltsformål, og indgrebet er ikke videregående end 
nødvendigt. Indgrebet er således både sagligt og proportionalt, jf. Alm. emner s. 177-79 og 
Forvaltningsretlig materialesamling, januar 2004 s. 203 med henvisninger til afgørelser.  
 

5. Behandling med antabus 
Visse indgreb kan foretages uden hjemmel som følge af anstaltsformål, men en sådan 
foranstaltning vil kræve lovhjemmel, som må antages ikke at foreligge, da opholdet er 
frivilligt, Alm. Emner s. 178-79. En skjult behandling må sidestilles med en 
tvangsbehandling, og der er ikke hjemmel hertil – eneste mulighed i dette frivillige ophold 
er, at Rita samtykker i behandling. Nægter hun at give samtykke, er det lovligt at bringe 
institutionsbenyttelsen til ophør straks, smh. nævnte materialesamling s. 203. 
Hvis nogen nævner, at en skjult behandling er en klar tilsidesættelse af lederens pligter, og 
derfor kan rejse spørgsmålet om et tjenstligt ansvar, skal dette regnes som en plusværdi, men 
altså ikke trække fra, hvis det er uomtalt (Personellet s. 199-201).  
 

6. Nægtelse af benyttelse af Internettet på Niks værelse 
Andre af beboerne har fået lov til at benytte Internettet på deres eget værelse, hvorfor der 
skal foreligge en saglig begrundelse for at gøre forskel – ellers er den almindelige 
lighedsgrundsætning tilsidesat, Alm. emner s. 210-12.  
Spørgsmålet er derfor, om det er et sagligt hensyn at lægge vægt på, at Niks computer måske 
er stjålet. Dette minder om problemstillingen beskrevet i Alm. emner s. 205 om, i hvilket 
omfang hensynet til, at undgå at en tilladelse benyttes til at overtræde anden lovgivning, er 
sagligt. Umiddelbart må det dog anses for at være et hensyn, som en social institution ikke 
skal varetage, da det er en politiopgave at efterforske kriminalitet. Dette må i al fald gælde, 
da det er usikkert om genstanden er stjålet. Det organisatoriske specialitetsprincip bør 
nævnes. Argumentationen skal tillægges større vægt end resultatet. 
 
 

Pensumhenvisninger: 
Almindelige Emner, 3. udg., 1997 
Sagsbehandling, 5. udg., 2001 
Forvaltningsretlig materialesamling, januar 2004  
Personellet, 2. udgave, 2000 
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