
AO 1

Politimesteren i Storeholt meddelte den 16. marts 1995 den

fireogtyveårige ingeniør George Brown, der var amerikansk

statsborger og medarbejder ved "Storeholt Consult, rådgivende

ingeniører", tilladelse til at virke som sikkerhedskonsulent ved

større friluftsarrangementer. Tilladelsen blev givet på vilkår

af, at Brown halvårligt, senest den 10. juni og 10. december,

afgav indberetning til politimesteren om virksomheden som

sikkerhedskonsulent i det forløbne halve år.

Mandag den 19. juni 2000 meddelte politimesteren Brown, at hans

tilladelse til at virke som sikkerhedskonsulent var tilbagekaldt.

I skrivelsen henvistes til, at Brown gentagne gange havde afgivet

sin indberetning for sent, idet fristen var overskredet med 7

dage i juni 2000, 5 dage i december 1999 og 3 dage i juni 1998.

I skrivelsen oplystes, at afgørelsen om tilbagekaldelse i lighed

med tilladelsen var truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 654

af 27/12 1973 om sikkerhedsforanstaltninger m.v. og Justitsmini-

steriets cirkulære af 7. september 1994 i tilslutning til

bekendtgørelsen.

Brown er utilfreds med at blive frataget tilladelsen og beder sin

advokat om at se på sagen.

Advokaten konstaterer, at bekendtgørelsen er udstedt i medfør af

en bemyndigelse i en lov om sikkerhedsforanstaltninger m.v. fra

1970. Ifølge den almindeligt holdte lovbemyndigelse kan justits-

ministeren fastsætte regler om lokale (deltidsbeskæftigede)

sikkerhedskonsulenter ved større friluftsarrangementer. Om

strafansvar bestemmer loven, at overtrædelse af lovens bestemmel-

ser straffes med bøde.

I bekendtgørelsen er det bl.a. bestemt, at Justitsministeriet kan

meddele tilladelse til at virke som sikkerhedskonsulent, når en

ansøger er fyldt 25 år og har dansk indfødsret. Desuden bestem-



mes, at en tilladelse kan tilbagekaldes af ministeriet, hvis

indehaveren gør sig skyldig i grov overtrædelse af vilkår for

tilladelsen. Det bestemmes endvidere, at den, der tilsidesætter

vilkår for en tilladelse, straffes med bøde. 

Da cirkulæret ikke er optaget i Ministerialtidende, retter

advokaten henvendelse til politiet og får tilsendt en kopi,

hvoraf det fremgår, at Justitsministeriets kompetence til at

meddele tilladelse til at virke som sikkerhedskonsulent og til

at tilbagekalde en tilladelse overdrages til politimestrene.

Desuden bemyndiges politimestrene til i særlige tilfælde at

dispensere fra aldersbetingelsen for meddelelse af tilladelse.

Endvidere hedder det i cirkulæret, at en tilladelse ikke blot kan

tilbagekaldes som følge af en grov vilkårsovertrædelse, men

tillige i tilfælde af gentagen overtrædelse af vilkår. Endelig

bestemmes i cirkulæret, at Justitsministeriet skal høres, inden

der træffes beslutning om tilbagekaldelse af en tilladelse.

Efter at have modtaget advokatens skriftlige redegørelse for

regelgrundlaget, klager Brown til Folketingets Ombudsmand. Under

et senere møde med advokaten erklærer Brown sig enig i, at

beslutningen om tilbagekaldelse indbringes for domstolene med

henblik på annullation. Under den følgende retssag nedlægger

forvaltningen påstand om frifindelse og gør i øvrigt gældende,

at politimesteren under alle omstændigheder var berettiget til

at annullere tilladelsen.

Der ønskes en begrundet stillingtagen til tilbagekaldelsesspørgs-

målet og opgavens øvrige forvaltningsretlige problemstillinger.



AO 2

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, der tager stilling til klager

over lægers faglige virksomhed, havde 2 gange - senest i oktober

2000 - fremsat kritik over for praktiserende læge Lydia Grå.  I

begge sager kritiserede nævnet, at Lydia Grå havde ordineret

antidepressiva (lykkepiller) på et grundlag, der ikke kunne anses

for fyldestgørende.  

På den baggrund udstedte Sundhedsstyrelsen ved skrivelse af 6.

november s.å. til Lydia Grå påbud om, at det fremover mere

udførligt skulle fremgå af journalen, på hvilket grundlag der

blev ordineret lykkepiller, og hvilke undersøgelser, der lå til

grund for hendes valg af netop denne behandling. Sundhedsstyrel-

sen henviste herved til § 5 a, stk. 3, 1. pkt., i lov om

sundhedsvæsenets centralstyrelse og til styrelsens praksis. 

Det følger af lovbestemmelsens ordlyd, at Sundhedsstyrelsen,

såfremt en autoriseret sundhedsperson har udvist alvorlig eller

gentagen kritisabel faglig virksomhed, kan påbyde vedkommende at

ændre denne. Efter forarbejderne forstås ved  alvorlig eller

gentagen kritisabel faglig virksomhed tilfælde, hvor sundhedsper-

soner ikke bare i enkelttilfælde udviser mangel på omhu og

samvittighedsfuldhed, men mere generelt ikke lever op til

sædvanlige faglige normer. 

Lydia Grå påklagede straks afgørelsen til Sundhedsministeriet.

I klagen fremførte Lydia Grå, at Sundhedsstyrelsens afgørelse var

behæftet med formelle og materielle mangler. Lydia Grå anførte,

at det var en fejl, at påbudet var udstedt, uden at hun forinden

havde haft lejlighed til at fremkomme med sine synspunkter, og

at det var en fejl, at styrelsen ikke havde vurderet sagens

konkrete beskaffenhed. I forbindelse hermed henviste Lydia Grå

til, at hun normalt var meget tilbageholdende med at ordinere

lykkepiller. Der var således truffet en forkert afgørelse.



I en indhentet udtalelse i anledning af klagen fremførte

Sundhedsstyrelsen, at Lydia Grå havde haft lejlighed til at

fremkomme med sine synspunkter i forbindelse med Patientklage-

nævnets sagsbehandling, og det kunne derfor ikke betragtes som

en fejl, at der ikke var givet hende mulighed for at udtale sig

påny. Selvom det måtte antages, at der forelå en pligt til at

lade lægen kommentere sagen, førend påbudet blev udstedt, så var

dette forhold efter Sundhedsstyrelsens opfattelse uden betydning.

Sundhedsstyrelsen anførte, at betingelserne i § 5 a, stk. 3, 1.

pkt., altid måtte anses for opfyldt, når en sundhedsperson 2

gange havde fået kritiske udtalelser fra Sundhedsvæsenets

Patientklagenævn. Endelig fremførte Sundhedsstyrelsen, at der

under alle omstændigheder var truffet en rigtig afgørelse i

sagen.

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af de i klagen og

Sundhedsstyrelsens udtalelse fremsatte synspunkter, herunder en

stillingtagen til, om Sundhedsministeriet må antages at ville

stadfæste eller ophæve påbudet.

Endvidere ønskes en besvarelse af, om Lydia Grå i stedet kunne

have indbragt Sundhedsstyrelsens afgørelse direkte for Folketin-

gets Ombudsmand eller domstolene. 

Endelig ønskes  en stillingtagen til, om der i den konkrete sag

må antages at være forskel på prøvelsens udstrækning ved de tre

nævnte kontrolinstanser. 



AO 3

I Lilleby kommune er der tildelt 4 taxibevillinger, der indehaves

af taxivognmand A, der har 3 bevillinger, og taxivognmand B. Til

hver taxibevilling hører en taxi. Kommunalbestyrelsen drøftede

på sit møde i juni 2000, om der var grundlag for flere taxibevil-

linger. Der var ikke enighed om dette spørgsmål, idet 4 kommunal-

bestyrelsesmedlemmer, heriblandt A's hustru, stemte for, at der

ikke skulle tildeles flere bevillinger, 3 stemte for, at der

skulle tildeles yderligere 2, mens et flertal på 10 besluttede,

at der skulle tildeles yderligere 1 taxibevilling, idet flertal-

let fandt, at en mindre stigning i befolkningstallet samt en øget

trafik inden for hele området bevirkede, at der skønnedes at være

behov herfor. 

Den nye bevilling blev herefter opslået ledig med ansøgningsfrist

1. september 2000. Der indkom 3 ansøgninger, nemlig fra B, C og

D. B havde gennem de sidste 9 år været beskæftiget indenfor

taxihvervet i Lilleby kommune, de første 4 år som taxichauffør

og siden som taxivognmand. C havde gennem de sidste 9 år været

beskæftiget som taxichauffør, heraf de første 5 år i Lilleby

kommune og siden i nabokommunen, Storby kommune. D, der boede i

Storby kommune og var ansat hos A, havde 4 års erfaring som

taxichauffør i Lilleby kommune.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde i oktober 2000 sagen

om, hvem den ledige bevilling skulle tildeles. Fru A deltog ikke

i behandlingen af sagen. Kommunalbestyrelsen besluttede enstem-

migt at tildele B bevillingen. Ved skrivelser af 20. oktober 2000

blev B underrettet om tildelingen af den ansøgte 10-årige

bevilling, og C og D om de meddelte afslag. Afslagene indeholdt

en korrekt henvisning til de relevante bestemmelser i taxiloven

og taxibekendtgørelsen, og som begrundelse for afslaget anførtes,

at kommunalbestyrelsen havde fundet, at alle 3 ansøgere var

fagligt kvalificerede og opfyldte betingelserne for at få tildelt

taxibevilling, men at kommunalbestyrelsen ud fra et samlet skøn



og efter en konkret vurdering havde fundet, at B var den bedst

kvalificerede ansøger som følge af højest anciennitet og

dokumenteret evne til at drive taxivognmandsforretning. Herudover

var det i afslaget til C anført, at kommunalbestyrelsen principi-

elt fandt, at anciennitet ved taxikørsel i en anden kommune ikke

kunne godkendes, eller i al fald måtte have en mindre betydning

end anciennitet ved taxikørsel i kommunen, samt at C i modsætning

til B ikke havde erfaring som taxivognmand. I afslaget til D

anførtes, at det ved den skønsmæssige vurdering var tillagt

betydning, at han havde bopæl uden for kommunen, samt at hans

anciennitet var lavere end de 2 øvrige ansøgeres.

Både C og D rettede ved skrivelser af 26. oktober 2000 henvendel-

se til Tilsynsrådet for Storborg Amt. C anmodede tilsynsrådet om

at omgøre afslaget og tildele ham en bevilling, idet han dels

anførte, at kommunens beslutning om kun at tildele en bevilling

var udtryk for et fejlskøn, idet der efter hans opfattelse var

behov for 2 yderligere bevillinger, dels at han var den bedst

kvalificerede ansøger og derfor burde tildeles bevillingen. I

anden række anmodede han tilsynsrådet om at annullere den

bevilling, der var meddelt B, og hjemvise sagen til fornyet

behandling hos kommunen. D anmodede tilsynsrådet om at fastslå,

at kommunen havde handlet ulovligt, og derfor annullere afslaget

over for ham samt den B meddelte bevilling.

Tilsynsrådet rettede straks henvendelse til Lilleby kommunal-

bestyrelse, der  fastholdt de trufne beslutninger og meddelte

afgørelser, samt oplyste, at B havde købt den taxivogn, han

skulle anskaffe i anledning af den tildelte bevilling.

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det anførte

hændelsesforløb og en vurdering af, hvilke afgørelser tilsynsrå-

det bør træffe.

Bilag:

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikør-



sel m.v.

Uddrag af  bekendtgørelse nr. 420 af  4. juni 1999 om taxikørsel

mv., der har fornøden hjemmel i taxiloven.



Uddrag af taxiloven:

§ 1, stk. 1: 

Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og

sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet

til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have

tilladelse hertil …

§ 2, stk. 1 og 2:

Tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, meddeles af kommunal-

bestyrelsen …

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen … fastsætter antallet af tilladelser

til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra

hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden

inden for hele området.

§ 3, stk. 1:

Tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, kan meddeles personer, der

1) har bopæl her i landet,

2) er myndige og ikke under lavværgemål …

3) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under

konkurs,

4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige,

5) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden

forretningsmæssigt forsvarligt,

6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder

nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf.

straffelovens § 78, stk. 2, samt

7) i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksom-

heden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne

på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik

inden for branchen.

§ 5, stk. 1:

Tilladelser i henhold til denne lov kan gives for et tidsrum af

højst 10 år ad gangen. Der kan gives en ansøger flere tilladel-



ser.

Uddrag af taxibekendtgørelsen:

§ 12, stk. 1, 5 og 6:

Tilladelse til taxikørsel udstedes til den efter kommunal-

bestyrelsens skøn bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af

sit skøn skal kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på den

erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere

virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig

personbefordring.

…

Stk. 5. Tilladelse til taxi- eller limousinekørsel er betinget

af, at indehaveren inden for en frist af 3 måneder fra datoen for

udstedelsen foreviser kommunalbestyrelsen registreringsattest for

det køretøj, tilladelsen skal omfatte …

Stk. 6. Der kan udstedes tilladelse til en ansøger, der er

indehaver af en tilladelse til taxi- eller limousinekørsel i en

anden kommune.



Rettevejledning AO 1

1. Tilbagekaldelsen

a. Vilkåret. Der er tale om en skønsmæssig tilladelse, som ikke er en actus legitimi, og som der

derfor kan knyttes (saglige) vilkår til, jf. Forvaltningsret, almindelige emner, s. 229 og s. 231.

b. Tilbagekaldelsesbeslutningens hjemmel. Spørgsmålet er, om der kan tilbagekaldes på grund

af gentagne vilkårsovertrædelser, når bekendtgørelsen kræver grov vilkårsovertrædelse. Et

cirkulære kan ikke i sig selv være hjemmel, jf. Forvaltningsret, almindelige emner, s. 90 og 110,

og det er naturligvis fuldt berettiget at tage udgangspunkt i, at der bør udvises en vis tilbagehol-

denhed m.h.t. anvendelse af analogi eller udvidende fortolkning af hjemmelsgrundlaget ved

indgreb, jf. Forvaltningsret, almindelige emner, s. 142 og 154. Men det afgørende bliver dog, at

den udvidelse af bemyndigelsen til at tilbagekalde, som cirkulæret er udtryk for, er i overensstem-

melse med en almindelige retsgrundsætning, hvorefter grov eller gentagen overtrædelse af vilkår

også uden udtrykkelig lovhjemmel kan danne grundlag for tilbagekaldelse, jf. Forvaltningsret,

almindelige emner, s. 452 og 535, se også s. 440, jf. s. 100. 

Det bemærkes, at tilbagekaldelse af en tilladelse til en bibeskæftigelse ikke er omfattet af teoriens

krav om udtrykkelig lovhjemmel, hvis en tilbagekaldelse har som konsekvens, at den pågældende

ikke kan fortsætte sit hidtidige erhverv, se om dette krav, Forvaltningsret, almindelige emner, s.

445, jf. s. 172.

c. Sagsbehandling. Justitsministeriet skal høres ifølge cirkulæret, og det er ikke sket.

Tilsidesættelse af en regel om obligatorisk høring af en anden forvaltningsmyndighed forud for

udstedelsen af en bebyrdende forvaltningsakt medfører i almindelighed afgørelsens ugyldighed,

jf. Forvaltningsret, sagsbehandling, s. 298. Det gør i princippet ingen forskel på dette punkt, at



høringsforskriften er indeholdt i en intern regel, jf. Forvaltningsret, almindelige emner, s. 112.

Der bliver dog ikke tale om ugyldighed, hvis en generel eller konkret væsentlighedsvurdering

fører til, at høringsmanglen har været uden betydning for afgørelsens indhold, jf. Forvaltningsret,

sagsbehandling, s. 282, Forvaltningsret, almindelige emner, s. 336.

d. Proportionalitet. Tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt vil som regel være et

væsentligt indgreb, og et proportionalitetssynspunkt fører ofte til, at mindre indgribende

foranstaltninger skal være forsøgt, før der skrides til tilbagekaldelse, se om proportionalitetsprin-

cippet, Forvaltningsret, almindelige emner, s. 217, Forvaltningsretlig materialesamling, emne 1-3,

2000, s. 83. I denne sammenhæng er det nærliggende at nævne, at en bødestraf ofte vil være en

tilstrækkelig reaktion over for en mindre vilkårsovertrædelse, jf. Forvaltningsret, almindelige

emner, s. 535. I det foreliggende tilfælde vil der dog ikke kunne blive tale om strafansvar, se

nedenfor 2.a., men det er også relevant at pege på, at der ikke er givet Brown en advarsel om at

overholde fristen.

e. Partshøring. Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1, at beslutningen om tilbagekaldelse

ikke kan træffes uden forudgående høring af Brown, som ikke er bekendt med, at hans for sene

indberetninger indgår i en sag rejst af politiet, jf. Forvaltningsret, sagsbehandling, s. 165.

Tilsidesættelsen af partshøringsreglen vil medføre, at tilbagekaldelsesbeslutningen bliver ugyldig,

op.cit. 299.

f. Domstole/ombudsmand. Rekurs. Tilbagekaldelsen indbringes både for ombudsmanden og

for domstolene. I denne situation vil ombudsmanden afvise at behandle Browns klage, jf.

Forvaltningsret, almindelige emner, s. 412. I øvrigt betyder den adgang til rekurs til Justitsmini-

steriet, der er en følge af kompetencedelegationen (s. 2 b), at der ikke kan klages til ombudsman-

den, førend ministeriet har truffet afgørelse, Forvaltningsret, almindelige emner, s. 421.

2. Øvrige forvaltningsretlige problemstillinger

a. Skærpet hjemmelskrav. Der kan ikke fastsættes bødestraf for vilkårsovertrædelse i

bekendtgørelsen, da bemyndigelsesloven ikke indeholder udtrykkelig hjemmel herfor, jf.

Forvaltningsret, almindelige emner, s. 157 og s. 160 med henvisning til U 1960.271, se også s.

519.



b. Delegation af kompetence. Det må antages, at ministeriet kan overdrage sin kompetence til

at meddele og tilbagekalde de nævnte tilladelser til politimestrene, se om ekstern delegation,

Forvaltningsret, sagsbehandling, s. 52.

Det er uden retlig betydning, at cirkulæret ikke er optaget i Ministerialtidende. 

c. Dispensation fra aldersbetingelsen. Det følger af en almindelig retsgrundsætning, at et

ministerium uden udtrykkelig hjemmel kan dispensere fra reglerne i en bekendtgørelse, som

ministeriet selv har udstedt, se Forvaltningsret, almindelige emner, s. 147, jf. s. 101. En

tilsvarende dispensationsadgang tilkommer ikke underordnede forvaltningsmyndigheder, men

det må antages, at ministeriet kan overdrage sin dispensationsbeføjelse til politimestrene som et

led i kompetencedelegationen.

d. Annullation. Brown opfylder ikke kravet om dansk indfødsret. Tilladelsen lider således af en

væsentlig indholdsmangel. Om tilladelsen af denne grund kan annulleres må bero på, om særlige

omstændigheder (tertiære momenter) på afgørende vis taler imod ugyldighed. I vurderingen heraf

indgår Browns berettigede forventninger, herunder bl.a. en tidsfaktor, og indfødsretskravets

aftagende betydning, jf. Forvaltningsret, almindelige emner, s. 341-42.



                                          Rettevejledning - A.O.2

1. Formelle mangler

Sundhedsstyrelsen skulle have indhentet en udtalelse fra Lydia Grå, jf. forvaltningslovens § 19,

og Forvaltningsret. Sagsbehandling, 4. udg., s. 165 f.f. Det er uden betydning, at lægen har haft

lejlighed til at fremkomme med sine synspunkter i forbindelse med sagsbehandlingen ved

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Den nye sag vedrører spørgsmålet, om lægen har udvist

"alvorlig eller gentagen kritisabel adfærd" i § 5 a, stk. 3, 1. pkt.’s forstand.   

Udgangspunktet er, at tilsidesættelse af reglerne om partshøring medfører, at afgørelsen bliver

ugyldig, fordi der herved svigter en væsentlig retsgaranti, jf. Sagsbehandling, s. 299. Fra

retspraksis kan henvises til UfR 1994.198 V og UfR 1999.1337 H, hvor domstolene supplerer

en generel væsentlighedsvurdering med en konkret. Førstnævnte dom er refereret i Sagsbehand-

ling, s. 288 og s. 300 og sidstnævnte dom er i forkortet form medtaget i Forvaltningsretlig

materialesamling, Grunduddannelsens 3. år, 1. semester, Emne 6-9, August 2000.  

I opgaven foreligger der en væsentlig formel mangel ud fra en generel og - antagelig også - en

konkret væsentlighedsvurdering. 

2. Materielle mangler

A.  Skøn under regel

Sundhedsstyrelsens adgang til at regulere skønnet ved interne regler beror på fortolkning.

Bestemmelser om tilbagekaldelse af autorisation m.v. må normalt forstås således, at der skal

foretages en konkret vurdering af grovheden af tilsidesættelsen af de regler, der gælder for den

pågældende virksomhed, jf. herved UfR 1983.530 H om tilbagekaldelse af et flyvercertifikat efter

luftfartslovens § 150, stk. 8 (nærliggende fare for misbrug).  Dommen er trykt i Forvaltningsretlig

materialesamling, Grunduddannelsens 3. år, 1. semester, Emne 4-5, Januar 2000, s. 299 f.f.

I opgaven følger det af lovbestemmelsens ordlyd og forarbejder, at der skal foretages en konkret

prøvelse.  Sundhedsstyrelsen har derfor opstillet en regel, der afskærer den individuelle vurdering

i strid med grundsætningen om skøn under regel, jf. Forvaltningsret, Almindelige emner, 3. udg.,

s. 224-225. 

Grundsætningen om skøn under regel får imidlertid ikke selvstændig betydning, hvis

Sundhedsministeriet prøver den individuelle vurdering, der er sat under regel. 

Udgangspunktet er, at rekursinstansen foretager en fuldstændig efterprøvelse, jf. Almindelige

emner, s. 276. Hovedreglen modificeres i tilfælde, hvor der kræves en særlig fagkundskab, som



rekursinstansen ikke er i besiddelse af, jf. Almindelige emner, s. 277. Da Sundhedsministeriet

ikke skal foretage en vurdering af lægens faglige virksomhed, men vurdere om Sundhedsstyrel-

sens påbud er udstedt i overensstemmelse med gældende regler,  må det antages, at Sundhedsmi-

nisteriet uden tilbageholdenhed prøver, om der i den konkrete sag foreligger  alvorlig eller

gentagen kritisabel adfærd. I forbindelse hermed kan der henvises til, at fejl begået af

forvaltningen kan føre til en intensivering af prøvelsen, jf. Almindelige emner, s. 286 og s. 356

f.f.

B. Den konkrete subsumption

Opgavens oplysninger tyder på, at der ikke er truffet en rigtig afgørelse. Proportionalitetsprincip-

pet kan inddrages til støtte for dette resultat. Sundhedsministeriet må derfor antages at ville

ophæve påbudet. Se fra pensum Almindelige emner, s. 283. 

Besvarelser, som argumenterer for, at de 2 forhold, der begge har udløst kritik fra Patientklage-

nævnet, tyder på, at lægen ikke er tilstrækkelig faglig kvalificeret inden for dette bestemte felt,

og at betingelserne for at udstede påbud derfor er opfyldt, må dog også accepteres.

3. Kunne afgørelsen i stedet have været indbragt for Folketingets Ombudsmand eller

domstolene ?

A. Folketingets Ombudsmand

Efter ombudsmandslovens § 14 kan klage over forhold, der kan påklages til en anden

forvaltningsmyndighed, ikke indgives til ombudsmanden, førend den anden forvaltningsmyndig-

hed har truffet afgørelse. 

B. Domstolene

Medmindre andet er fastsat i loven, stilles der i almindelighed ikke krav om, at en bestående

rekursmulighed skal være udnyttet, før der anlægges sag ved domstolene. 

Fra retspraksis kan henvises til UfR 1950.498 H, hvor et af en bygningskommission meddelt

pålæg - som kunne påklages til Indenrigsministeriet- kunne indbringes direkte for domstolene.

UfR 1964.222 H vedrørende ulempeerstatning fastsat af en taksationskommission, er en

undtagelse, der må ses i lyset af, at rekursinstansen var i besiddelse af speciel sagkundskab.

Se hertil Almindelige emner, s. 312-313.

4. Kontrolinstansernes bedømmelsesgrundlag

Udgangspunktet er, at Sundhedsministeriet kan foretage en tilbundsgående prøvelse af



afgørelsens elementer, jf. ovenfor 2 B og Almindelige emner, s. 276 f.f.

Domstolene prøver Sundhedsstyrelsens retsanvendelse, herunder om Sundhedsstyrelsen har

overholdt forvaltningslovens bestemmelser om partshøring,  grundsætningen om skøn under regel

og som udgangspunkt også, om Sundhedsstyrelsen har foretaget en korrekt konkret subsumption.

Selvom domstolene undtagelsesvis udviser tilbageholdenhed ved vage og elastiske lovbestem-

melser, må det antages, at domstolene i den konkrete sag vil prøve den individuelle vurdering,

der er sat under regel, jf.UfR 1983.530H og Almindelige emner, s. 348, s. 356, s. 361 og s. 367-

368. 

 

Efter ombudsmandslovens § 21 skal ombudsmanden bedømme, om myndigheder eller personer,

der er omfattet af hans virksomhed, handler i strid med gældende ret. Ombudsmanden foretager

derfor som udgangspunkt samme prøvelse i sagen som den, der finder sted ved domstolene, jf.

Almindelige emner, s. 425 f.f., og Forvaltningsretlig materialesamling, Grunduddannelsens 3.

år 1. semester, emne 6-9, s. 595.

Sammenfattende kan det ikke antages, at der i den konkrete sag er forskel på prøvelsens

udstrækning ved de tre kontrolinstanser.



Rettevejledning AO 3

A. Beslutningen om antal bevillinger

• Sagens karakter

Beslutningen om antal taxibevillinger træffes i medfør af taxilovens § 2, stk. 2, der

hjemler kommunalbestyrelsen et frit skøn eller – om man vil – i al fald indebærer en

subsumption under en vag, elastisk lovbestemmelse af udpræget skønsmæssig karakter.

Kommunalbestyrelsen  fastsætter antallet af tilladelser, og beslutningen herom må

karakteriseres som en afgørelsessag, uanset grundlaget for beslutningen kan minde om

mere generelle overvejelser, jf. Sagsbehandling s. 24.

• Fru A's habilitet

Det ovenfor anførte får betydning for løsningen af habilitetsproblemet. Det forhold, at der

er tale om en afgørelsessag, bevirker, at FVL  finder anvendelse, jf. FVL § 2, stk. 1,  jf.

Sagsbehandling s. 74. (Var det antaget, at der ikke er tale om en afgørelsessag skulle alm.

retsgrundsætninger, der svarer til indholdet i FVL, anvendes,  jf. Sagsbehandling s. 75).

Det forhold, at der er tale om en  sag, der kan minde om afgørelser af generel karakter,

bevirker, at der skal foreligge stærkere grunde for at antage, at beslutningen påvirkes af

uvedkommende hensyn, jf. FVL § 3, stk. 2, jf. Sagsbehandling s. 75. Der er dog tale om

en konkret afgørelse, som har en sådan indflydelse på A's erhvervsforhold og indtjenings-

forhold, at det må anses rigtigst at statuere, at fru A er inhabil i medfør af FVL § 3, stk.

1, nr. 2 (og evt. tillige nr. 1), jf. Sagsbehandling s. 82.

• Skønsudøvelsen

Det overordnede hensyn ved subsumptionen/skønsudøvelsen er hensynet til en

tilfredsstillende betjening af offentligheden, jf. taxilovens § 2, stk. 2. Der er intet grundlag

i  opgavens oplysninger for at tilsidesætte det udøvede skøn. Spørgsmålet vil blive omtalt

nedenfor under pkt. C.

B. Beslutning om tildeling af den ledige bevilling



• Begrundelsespligt

Begrundelsen af de 2 afslag må anses at opfylde kravene i FVL § 22 og § 24, idet

begrundelserne må anses for subjektivt rigtige og henviser til retsgrundlaget samt

hovedhensynene ved skønsudøvelsen, jf. Sagsbehandling s. 253-54. (Det er ikke tænkt

som en problemstilling, der skal drøftes, at der i afslagene omtales forhold omkring B.

Dette kan i øvrigt ikke anses for brud på tavshedspligten, da der blot er tale om en

uddybning af konstateringen af, at B er fundet bedst kvalificeret, og oplysning om hvilken

ansøger, der har fået bevillingen, er der ingen grund til konkret at afslå aktindsigt i, hvis

dette begæredes.)

• Kredsen af hensyn ved skønnets udøvelse og afvejningen af lovlige hensyn

o Anciennitet

Efter bekg. § 12, er der tale om et pligtmæssigt hensyn, og der er således ingen

tvivl om hensynets lovlighed som udtryk for ansøgerens relevante erfaring, smh.

lovens § 3, stk. 1 nr. 7. Det er ulovligt, når det i forhold til C er lagt til grund, at

kørsel i en anden kommune ikke kan medregnes som anciennitet, da der intet

grundlag er for en sådan indskrænkende fortolkning af § 12, ligesom det

bagvedliggende hensyn må karakteriseres som usagligt. Omkring afvejningen kan

det konstateres, at B og C således har lige stor anciennitet, og spørgsmålet bliver

så, om kørselserfaring fra en anden kommune kan vægtes lavere end kørsel i

Lilleby kommune. Dette er et argumentationsspørgsmål, da kendskab til

forholdene i Lilleby kommune selvfølgelig er relevant, men der er konkret tale

om erfaring fra en nabokommune hvorfra og -til en del kørsel sikkert er, hvorfor

det må anses rigtigst at fastslå, at de 2 ansøgeres kørselsanciennitet er ens. Disse

spørgsmål må afgøres ud fra en konkret formålsovervejelse og lighedsbetragtnin-

ger, jf. Alm. Emner s. 191 og s. 208-12 og 215-17.

o Forretningsevne

Dette er også et lovligt hensyn jf. lovens § 3, stk. l nr. 7, og ved afvejningen af,

hvem af B og C, der må anses bedst egnet, er det lovligt at vægte B's erfaring som

taxivognmand positivt i forhold til C, der ikke har sådan erfaring.



o Bopælskriterium

Dette må klart anses som et usagligt og dermed ulovligt hensyn og kunne lede

tankerne i retning af økonomisk magtfordrejning, idet D ikke er skatteyder i

Lilleby kommune, jf. Alm. emner s. 198-99 og U 1958.455 (frugtplantagesagen).

Det understøttes også forudsætningsvist af bekg. § 12, stk. 6.

• Tildelingen af bevillingen til B

Selvom der i forbindelse med afslagene til C og D er varetaget usaglige hensyn, må

hensynet til B føre til, at der  er grundlag for at antage, at tilladelsen som følge af tertiære

momenter ikke er ugyldig, jf. Alm. emner s. 346.  Hensynet til B, der har disponeret i

tillid til den meddelte tilladelse, vejer således tungt.

C. Tilsynsrådets reaktionsmuligheder

• Ad pkt. A – beslutningen om antal bevillinger

Tilsynsrådet udøver legalitetskontrol og kan således kun tage stilling til, om der er

handlet lovligt, ikke om beslutningen er uhensigtsmæssig, jf. Kommunalret s. 81. Uanset

fru A er anset inhabil, må inhabiliteten ud fra en konkret væsentlighedsvurdering antages

ikke at påvirke afgørelsens gyldighed, jf. Sagsbehandling s. 283-88. Tilsynsrådet bør

derfor påpege den begåede ulovlighed, men da den ikke påvirker gyldigheden af

afgørelsen og da der  ikke er påpeget andre retlige mangler ved skønsudøvelsen, er der

ikke grundlag for anvendelse af reaktionsmidler, herunder annullation, jf. Kommunalret

s. 89. Det bør fremhæves, at tilsynsrådet ikke har adgang til at omgøre/ændre en

kommunal afgørelse. Se Kommunalret s. 78-79.

• Ad pkt. B – de konkrete afgørelser

Legalitetskontrollen indebærer, at ulovligheder kan påpeges, og reaktionsmidlerne i kstl.

§ 61 kan anvendes, hvis der er tale om klare ulovligheder, jf. Kommunalret s. 85-86, og

klarhedskriteriet gælder også i forhold til annullationsbeføjelsen, men dog ikke i forhold

til suspensionsadgangen, jf. Kommunalret s. 91.

Da beslutningerne er bragt til udførelse, da meddelelse om afgørelserne er udsendt, er

spørgsmålet, om betingelserne for anvendelse af suspensions- og annullationsbeføjelsen



i kstl. § 61, stk. l, 3. pkt. er opfyldt. Parter i hovedsagen har fremsat skriftlig begæring,

der er ikke anden klageinstans, og problemet bliver derfor, om hensynet til B taler

væsentligt imod anvendelsen af de nævnte retsmidler. Der er tale om en sag med flere

parter, og udgangspunktet er her, at suspension og annullation ikke kan foretages, når der

er meddelt en tilladelse, jf. Kommunalret s. 91. Hertil kommer, at B har  købt taxien, og

at den meddelte tilladelse som følge af tertiære momenter ikke kan anses ugyldig, hvorfor

der hverken er grundlag for foreløbig suspension eller efterfølgende annullation.

Tilsynsrådet kan således alene påpege de begåede ulovligheder i forbindelse med

skønsudøvelsen, men kan ikke anvende retsmidler efter kstl. § 61, jf. Kommunalret s. 88-

93. 


