
Rettevejledning AO 1 
1. Aktindsigt i politianmeldelse 

En offentlig myndigheds indgivelse af en politianmeldelse kan ikke i almindelighed antages at 
være en afgørelse. Spørgsmålet om aktindsigt skal på den baggrund vurderes på grundlag af 
offentlighedsloven og ikke forvaltningsloven.  
 
Det bemærkes dog, at det ikke er ikke afgørende for den følgende del af besvarelsen, om man 
vurderer spørgsmålet efter ofl eller fvl. 
 
Udgangspunktet er ofl § 4, men det skal overvejes, om en politianmeldelse er undtaget for 
aktindsigt, jf. ofl § 2, stk. 1, 1. pkt. 
 
Spørgsmålet bør diskuteres. Det er vel ikke ganske utvivlsomt, om en kommune umiddelbart 
kan påberåbe sig de nævnte undtagelsesbestemmelser. Det kan herved anføres, at 
kommunens sag jo ikke som sådan er led i en sag inden for strafferetsplejen, jf. ofl § 2, stk. 1. 
Det kan i den forbindelse overvejes, om det har betydning/er et krav, at kommunen er 
bekendt med, hvorledes politiet vil håndtere anmeldelsen, herunder om politiet vil indlede en 
egentlig sag om strafferetlig forfølgning. 
 
I pensum er det dog antaget, at en sag inden for strafferetsplejen, jf. § 2, stk. 1 fra det 
tidspunkt en forvaltningsmyndighed har taget stilling til, om en sag skal overgives til politiet. 
Det i pensum anførte relaterer sig dog til den situation, hvor en forvaltningsmyndighed, f.eks. 
inden for miljøområdet, fører tilsyn med det pågældende område og i den forbindelse ønsker 
at et strafansvar gøres gældende. (Sagsbehandling, s. 237) 
 
Meroffentlighedsprincippet bør nævnes, idet kommunen - uanset om den er forpligtet til at 
meddele aktindsigt eller ej – er berettiget til at meddele aktindsigt. 
 

2. Omplacering 
Spørgsmålet angår om begrundelsen for en evt. omplacering af Dorte Dadel er saglig 
(magtfordrejning). I den forbindelse skal det overvejes, om de fremsatte ytringer holder sig 
inden for gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed. 
 
Spørgsmålet må besvares bekræftende; det har herved betydning, at der er tale om 
ressourcespørgsmål inden for eget arbejdsområde, hvor der gælder en vidtgående ret til at 
udtale sig. Det gælder, uanset at det fremgår, at Dorte Dadels oplysning om, at der ”fyres” 
pædagoger fra kommunen ikke er rigtig. Det er nok en ukorrekt oplysning, men næppe en 
”åbenbar urigtig” oplysning, idet man på den enkelte institution med en vis rette vil kunne 
opleve færre pædagoger som afskedigelser. Det kan ligeledes ikke antages, at ytringerne vil 
indebære samarbejdsproblemer på institutionen. Dorte Dadels ytringer og adfærd indebærer 
således ikke i sig selv grundlag for omplacering (eller tjenestlige sanktioner i øvrigt). 
(Sagsbehandling, s. 258-259) 
 

3. Opsigelse/ændring af dagtilbud 



Spørgsmålet angår en fortolkning af servicelovens § 12, stk. 3. Spørgsmålet er, om en 
forflyttelse fra en institution med en særlig profil til en ”almindelig” institution holder sig inden 
for rammerne af bestemmelsen. 
 
Det bør indgå, at det i et vidt omfang beror på et skøn, hvad der kan anses for et ”andet 
tilsvarende dagtilbud”. I den forbindelse kan inddrages, at der er tale om en generel 
omlægning af kommunens dagtilbud, og at det er et politisk/økonomisk ressourcespørgsmål 
om og i hvilket omfang, man vil have en institution med en særlig profil (skovbørnehaver). Det 
tilkommer derfor formentlig kommunalbestyrelsen et forholdsvis vidt skøn i den konkrete 
situation, og det er således inden for rammerne af skønnet at flytte børnene til en almindelig 
institution.  
(Lignende spørgsmål er behandlet i Emne 3 vedr. Anstaltsforhold, herunder f.eks. i U 
1980.970) 
 

4. Gaver til pædagogerne 
Det er et forholdsvis vanskeligt spørgsmål, om pædagogerne må modtage gaver fra 
forældrene. Spørgsmålet om gaver til offentligt ansatte er kun kort behandlet i pensum, og der 
kan ikke forlanges en detaljeret diskussion af spørgsmålet. Det bør imidlertid fremgå, at der – 
for at undgå mistanke om favorisering – er snævre rammer for, hvad offentligt ansatte må 
modtage fra private. Det kan f.eks. i den forbindelse inddrages, at det muligvis kan have 
betydning, i hvilket omfang støtten gives anonymt eller ej. 
(Sagsbehandling, s. 80). 



 
 
 

Rettevejledning til AO ”Det usædvanlige hegn” AO 2 
 
 
1. Rådgivning om andre myndigheders forvaltningsområder   
 
(Rækkevidden af forvaltningens vejledningspligt)  
 
Løsningen på problemet med dyrepåkørsler/opsætning af hegn involverer flere myndigheders 
lovområder/kompetenceområder.  

Kastholm Kommune meddeler sig til Anders Andersen som vejmyndighed, hvilket også 
tilkendegives direkte i brevet til ham. Der er tale om forvaltningsafgørelse - en imødekommelse af 
anmodningen om hegnsopsættelse.  

Den ledsagende bemærkning om, at er der skal være adgang for gående og cyklende ad stier og veje 
i henhold til gældende lovgivning forstærker indtrykket af, at der ikke er yderligere betingelser 
forbundet med opsætning af hegnet, (fremtræder som et vilkår, der knytter sig til tilladelsen).  

Sagen rejser spørgsmål om rækkevidden af kommunens vejledningspligt efter forvaltningslovens § 
7.   

Vejledningspligten efter § 7, stk. 1, skal sikre, at borgerne får tilstrækkelig orientering om de regler, 
der gælder for forvaltningsområdet. Denne vejledningspligt kan dog som udgangspunkt kun gælde 
spørgsmål inden for den pågældende myndigheds eget sagsområde, hvor myndigheden har 
afgørelseskompetencen.   

Kastholm Kommune kan ikke forventes at have kendskab til den mere specielle 
forbudsbestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 2, 2. pkt., om usædvanlige hegn. Der er 
ikke grundlag for erstatning, da kommunen ikke i retlig forstand har ydet mangelfuld rådgivning og 
har dermed ikke handlet ansvarspådragende.  

Forpligtelsen kan heller ikke antages at følge af den almindelige vejledningspligt.   

Sagsbehandling side 124-127, navnlig side 125, og Almindelige Emner side 571 ff.  
 
 
2. Udvalgsformandens udtalelser til pressen 
 
(Speciel inhabilitet)   
 
Udvalgsformandens udtalelser giver anledning til at drøfte speciel inhabilitet.  

Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, vil kunne begrunde inhabilitet for en myndighedsperson, hvis 
den pågældende offentligt har tilkendegivet sin opfattelse af en afgørelsessag, der vil skulle 
behandles af myndigheden.  
 
Det forhold, at en person inden for det offentlige, herunder en udvalgsformand, udtaler sig offentligt 
om en konkret verserende afgørelsessag, indebærer ikke i sig selv, at den pågældende bliver inhabil 
i forhold til den pågældende sag.  



 
De udtalelser, formanden fremkommer med efter besigtigelsen af hegnet, er imidlertid vurderende 
udtalelser om hegnssagen, der efterlader det klare indtryk, at formanden er forudindtaget med 
hensyn til den efterfølgende behandling af sagen i teknisk udvalg.  
 
Der kan henvises til sagen vedrørende miljøminister Conny Hedegaards udtalelser om 
mulighederne for retlig lovliggørelse forud for ministeriets behandling af Bilka-sagen. 
(Justitsministeriets besvarelse af Retsudvalgets spørgsmål af 10. juni 2005). Det bemærkes, at 
denne sag ikke er pensum.  

En tilsidesættelse af reglerne om speciel inhabilitet vil som udgangspunkt føre til, at den 
pågældende afgørelse bliver ugyldig. Det er ikke afgørende, at udvalget traf afgørelse om påbuddet 
i enighed. Påbuddet bør derfor tilsidesættes som ugyldigt ud fra et garantisynspunkt. Der kan i den 
forbindelse henvises til U.1999.689 Ø, hvor det også blev tillagt betydning for inhabiliteten, at 
pågældende var formand for udvalget.  
 
Sagsbehandling side 337-338 øverst. 
    

3. Amtskommunens afvisning af fornyet behandling af sagen  

(Afgørelsesbegrebet samt begrundelse) 

Amtskommunens skriftlige meddelelse om, at man ”ikke var til sinds at træffe en ny afgørelse i 
sagen” må forstås som en afvisning af Anders Andersens alternative forslag til lovliggørelse og 
dermed som en afgørelse om, at der også efter en realisering af dette forslag fortsat ville være tale 
om en ulovlig hegning omkring skoven. Meddelelsen er dermed en afgørelse i forvaltningslovens 
forstand og udløser begrundelseskrav efter forvaltningslovens §§ 22 og 24.    

  

4. Udstedelse af påbuddet om lovliggørelse  
 
(Håndhævelse)  
 
Der er tale om en forbudsbestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 2, 2. pkt.  
 
Når tilsynsmyndigheden, her amtskommunen, konstaterer et ulovligt forhold, har den pligt til at 
søge dette lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. lovens § 73, stk. 6. Dette 
betyder som udgangspunkt, at der kan og skal gives påbud om at lovliggøre forholdet.  
 
Forudsætningen for håndhævelse er imidlertid, at forvaltningens påbud er lovligt (at den ulovlige 
tilstand fortsat består), jf. nedenfor om domstolsprøvelsen.  
 
Almindelige Emner side 613, 617 og side 634.  
 
 
 



 
 
 
5. Domstolsprøvelsen  
 
(Opsættende virkning, prøvelsesintensitet og udfald af prøvelsen)   
 
Opsættende virkning  
 
Udgangspunktet er, at sagsanlæg ikke har opsættende virkning. Der kan dog ved lov være fastsat en 
adgang for domstolen til at tillægge et søgsmål opsættende virkning. En sådan lovbestemt adgang er 
ikke i angivet opgaven – eller i naturbeskyttelsesloven. Såfremt Anders Andersen havde klaget til 
Naturklagenævnet, ville klagen dog som udgangspunkt være blevet tillagt opsættende virkning.  
 
Det er imidlertid antaget, at domstolene undtagelsesvis i kraft af forholdets natur vil kunne tillægge 
et søgsmål opsættende virkning.  
 
Konkret må domstolene antages at tillægge søgsmålet opsættende virkning i forhold til det udstedte 
lovliggørelsespåbud.    
 
Almindelige Emner side 358-359 øverst angående opsættende virkning.  
 
I forbindelse med den fastsatte tidsfrist for efterkommelse af påbuddet kan 
proportionalitetsbetragtninger i øvrigt også inddrages. Tidsfristen er for kort – ikke nødvendigt med 
så kort frist.   
 
Den materielle prøvelse  
 
Hvorvidt påbuddet efter naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 2. 2. pkt. er lovligt, vil bero på, om der er 
tale om et ”usædvanlige hegn omkring skove.” Der er tale om en vag og elastisk lovbestemmelse.  
 
Fastlæggelsen heraf forudsætter dels en fortolkning af begrebet ”usædvanligt hegn”, og dels en 
konkret subsumption – hvorvidt det omtvistede hegn kan henføres under bestemmelsen.  
 
Ved drøftelsen af domstolsprøvelsen bør det kort fastslås, at domstolene uden tilbageholdenhed vil 
prøve den abstrakte fortolkning af bestemmelsen.  
 
Fokus bør dog rettes mod den konkrete subsumption. Der bør redegøres for, at der er tale om 
efterprøvelse af forvaltningens retlige subsumption, og at prøvelsen som udgangspunkt ikke vil 
være tilbageholdende.  
 
U. 1951.258 H kan inddrages, og det bør fastslås, at prøvelsen vil afhænge af sagens nærmere 
oplysning, herunder om der foretages besigtigelse.  
 
I forbindelse med vurderingen af hegnets lovlighed bør det konstateres, at de af Anders Andersens 
anførte traffiksikkerhedshensyn ikke kan tillægges betydning ved vurderingen af hegnets lovlighed i 
relation til forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 2.  
 



Ud fra opgavens oplysninger kan der næppe herske tvivl om, at der er tale om et usædvanligt hegn.  
Forbuddet mod usædvanlig hegn gælder ifølge bestemmelsen kun, hvis der er tale om hegning 
omkring skov.  
 
Af opgavens oplysninger fremgår, at der samlet har været tale om en sammenhængende 
hegnsstrækning. En gennemførelse af Anders Andersens forslag om etablering af tre større åbninger 
– ved at fjerne mindre hegn andet steds på strækningen på hver ca. en 1200 m indebærer, at der 
herefter kan argumenteres for, at der ikke længere vil være tale om ulovlig hegning omkring skov 
og dermed ikke længere en ulovlig indhegning i naturbeskyttelseslovens forstand.   
 
Der kan herefter argumenteres for, at domstolene bør ophæve påbuddet om fjernelse af 
trafiksikkerhedshegnet langs hovedvejen.  
 
 



                                             Rettevejledning  AO 3 

 

1. Efterprøvelse af kommunens afgørelse  

Opgaven lægger op til en drøftelse af, om afgørelsen kan indbringes for integrationsministeren. 

Kommunen har en originær kompetence og står uden for det administrative hierarki. Rekurs 

kræver derfor udtrykkelig lovhjemmel. Den foreliggende hjemmel må dog formentlig anses for 

tilstrækkelig, men det kan diskuteres. 

 

Klagefristen er udløbet.  Kommunen har imidlertid tilsidesat pligten til at give klagevejledning, 

jf. forvaltningslovens § 25. Betydningen heraf er, at klagefristen suspenderes.  

 

Klageadgangen er begrænset til at angå retlige forhold.  Bedømmelsesgrundlaget svarer således 

til domstolenes. 

 

Sagsbehandling, 5. udgave, s. 36-38, s.  301-02, s. 352, Almindelige emner, 4. udgave, s. 28, s. 

297, s. 310-11, s. 327-30. 

 

Kommunens afgørelse kan indbringes for Folketingets Ombudsmand. En eventuel 

rekursmyndighed skal dog udnyttes først, jf. ombudsmandslovens § 14.   

 

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. 

 

Ombudsmanden og domstolene prøver som udgangspunkt retsanvendelsen, men ikke den 

konkrete afvejning af lovlige hensyn inden for de retlige rammer for skønsudøvelsen. Mangler i 

forbindelse med skønsudøvelsen kan dog betyde, at prøvelsen intensiveres.  

 

Almindelige emner, 4. udgaver, s. 377-78, s. 420, s. 498, s. 509. 

 

2. Fejl og mangler  

a. Ministerens skrivelse   

Loven indeholder udtrykkelig bemyndigelse til at fastsætte regler. Reglerne angår borgernes 

retsforhold, og det er korrekt, at der er udstedt en bekendtgørelse. Da kommunerne ikke indgår i 



det administrative hierarki, er det rigtigst at komme frem til, at der – uanset hjemlen til at 

udstede regler – ikke kan udsendes en skrivelse, der indeholder bindende retningslinjer for 

fortolkning af bekendtgørelsen.      

      Skrivelsen skal i øvrigt holde sig inden for lovens og bekendtgørelsens rammer. 

Bekendtgørelsens dispensationsbestemmelse må forstås således, at der skal foretages en konkret 

vurdering i det enkelte tilfælde. Ministerens skrivelse er derfor i strid med bekendtgørelsen.  

Hvis der foreligger saglige grunde til at lave ordningen om, må dette ske ved, at ministeren 

udsteder en ny bekendtgørelse. 

 

Almindelige emner, 4. udgave, s. 28 ff.,  134-135, s.165, s. 229, s. 269. 

 

b. Kommunens afgørelse 

Som nævnt ovenfor a. betyder bekendtgørelsens dispensationsbestemmelse, at der skal foretages 

en individuel vurdering. Kommunen har derfor ulovligt sat skønnet under en regel. Der 

foreligger som udgangspunkt en væsentlig retlig mangel. Det vil i øvrigt være relevant at 

diskutere, om der er tale om usaglig begrundet forskelsbehandling. 

 

Almindelige emner, 4. udgave, s. 252- 253, s. 269, s. 410. 

 

3. Tilsidesættelse af afslaget 

     Da der ikke foreligger tertiære momenter, der taler imod ugyldighed, er udgangspunktet, at               

     afslaget er ugyldigt. 

 

      Almindelige emner, 4. udgave, s. 385, s. 410. 

 

     4.  Rettelse    

       Virkningen af, at kommunens afslag er ugyldigt, er ikke, at Fattima er berettiget til at få    

       tilskud.  Der foreligger ikke et tilstrækkeligt grundlag for rettelse. Virkningen er 

       hjemvisning. 

      

      Almindelige emner, 4. udgave, s. 461, s. 463-464, s. 467-68. 


