
  
EKSAMENSOPGAVE: FORVALTNINGSRET  

VINTEREN 2001/2002 

AO 1 

  

Ronald Rask, der boede i Lillested, ansøgte i begyndelsen af 

september 2001 Hammerby kommune om befordringsgodtgørelse for 

resten af skoleåret til sin dreng Ragnar, der netop havde 

påbegyndt 9. klasse i Hammerby Centralskole, der var den eneste 

skole i området med 9 klassetrin. 

 

I midten af september måned meddelte kommunen afslag på 

ansøgning-en, idet man henviste til, at man havde foretaget en 

opmåling af afstanden mellem Ragnars hjem og Hammerby 

Centralsko-le, der viste, at afstanden udgjorde 5,5 km. Kommunen 

gengav herved § 2 i lov om befordringsgodtgørelse til 

folkeskoleelever, hvori det hedder, at kommunen skal sørge for 

befordring mellem skole og hjem for børn, der har længere skolevej 

end 6 km. Endvidere oplyste kommunen om, at klage over kommunens 

afgørelse kunne indbringes for amtskommunen inden 4 uger fra 

afgørelsens meddelse. 

 

Samme dag rettede kommunen henvendelse til naboen advokat Søren 

Pyntborg, der i juli måned var bevilliget befordringsgodtgørelse 

for hele skoleåret til sønnen Anton, som gik i klasse med Ragnar. 

Kommunen meddelte Pyntborg, at der foranlediget af en ansøgning om 

befordringsgodtgørelse var foretaget en opmåling af skolevej-en, 

der viste, at afstanden kun var 5,5 km, hvorfor den i henhold til 

§ 2 i lov om befordringsgodtgørel-se til folkeskoleelev-er 

meddelte befordringsgodtgørel-se for resten af skoleåret måtte 

ophøre. Der ville derfor ikke blive fremsendt busmånedskort til 

Anton for oktober og de resterende måneder i skoleåret. Endvidere 

anmodede kommunen Søren Pyntborg om at tilbagebetale værdien af de 

tidligere fremsendte månedskort for august henholdsvis september 

måned. 

 



Ronald Rask var stærkt utilfreds med det meddelte afslag og han 

påklagede derfor straks afslaget til amtskommunen med henvisning 

til, at der kun manglede 500 m for at opfylde lovens krav og at 

afslaget var i strid med lighedsgrundsætningen, idet der i juli 

måned var bevilliget befordringsgodtgørelse til nabosønnen Anton 

Pyntborg. 

 

Amtskommunen fastholdt i sin afgørelse af 28. september det 

meddelte afslag, som Ronald Rask uden tøven indbragte for 

Folketingets Ombudsmand, idet han var sikker på, at ombudsmanden 

ville annullere afslaget.  

 

Også Søren Pyntborg var utilfreds med kommunen. Han fandt, at 

kommunens afgørelser om annullation og tilbagebetaling af den 

meddelte befordringsgodtgørelse var klart uberettigede. Med 

henblik på underkendelse indbragte han derfor den 30. november 

beslutningerne til prøvelse ved domstolene. 

 

Kommunen fastholdt, at alle de trufne beslutninger var 

berettige-de. I forhold til Ronald Rasks ombudsmandsklage gjorde 

kommunen desuden gældende, at der ikke var adgang til at indbringe 

kommunens afgørelse for ombudsmanden, idet den vedrørte tildeling 

af ydelser, hvorfor de først skulle indbringes for tilsynsrådet. I 

forhold til Pyntborgs sagsanlæg gjorde kommunen endvidere 

gældende, at sagen måtte afvises, idet klagefristen på 4 uger for 

indbringelse for amtskommunen var sprunget. 

 

Der ønskes en redegørelse for de forvaltningsretlige 

problemstilling-er, som opgaven giver anledning til at drøfte. Det 

skal lægges til grund, at lov om befordringsgodtgørelse til 

folkeskoleelever, der er konstrueret, udelukker, at kommunen i 

medfør af kommunalfuldmagten har adgang til at yde 

befor-dringsgodtgørel-se, hvor afstanden mellem hjem og skole er 

mindre end 6 km. Endvidere skal det lægges til grund, at kommunen 

har iagttaget forvaltningslovens krav til sagsbehandlingen. 

 

 AO 2 



 

Overlæge Ring og reservelæge Sand var begge ansat på Stausholm 

amtssygehus i henhold til det amtskommunale 

tjenestemandsregula-tiv, svarende til tjenestemandsloven og 

tjenestemandspensionslo-ven, Ring siden 1970, Sand siden sin 

kandidateksamen i 1994. 

  

Sand var i 1999 blevet knyttet til Rings afdeling, og siden havde 

forholdet mellem de to læger været præget af, at Ring 

gennemgåen-de var utilfreds med Sand og til stadighed lod ham det 

vide i vendinger som f.eks., at Sand var besværlig på 

morgenkonferencer-ne, som derfor trak unødigt ud, at hans joviale 

facon over for patienterne var friskfyragtig og upassende, og at 

det var utilstedeligt, at han lugtede af røg under stuegangen. 

Sand forstod ikke, at overlægen havde tid og overskud til at være 

så meget over ham, men lod sig ikke gå på i det daglige arbejde af 

de mange kritiske indvendinger. Undertiden mistede han dog 

tålmodigheden og tog ubehersket til genmæle på Rings kontor og 

fremkaldte derved skænderier, som efterhånden tiltog i 

voldsom-hed. 

 

Overlægen havde løbende uden Sands vidende orienteret 

forvaltnin-gen om sine problemer med reservelægen. Og da Ring en 

formiddag i juli 2001 så Sand ruske en ældre, oppegående patient 

på en af sygestuerne, indberettede han ham for tjenesteforseelse. 

 

Amtsrådet besluttede på sit møde i august at indlede 

disciplinær-forfølgning mod Sand og udsendte samtidig en 

pressemeddelelse, hvori det hed: "Farvel til reservelæge. Overgreb 

på vore sygehuse tolereres ikke. Reservelæge Sand vil blive 

afskediget efter forhør". 

 

Da Sand den samme dag i overensstemmelse med 

tjenestemandsregula-tivet modtog en fremstilling af sagens 

faktiske omstændigheder fra forvaltningen, returnerede han den 

uden bemærkninger og vedlagde sin afskedsansøgning. Efterfølgende 

kom han i tvivl, og efter samråd med en kollega trak han 



afskedsansøgningen tilbage 2 dage senere. Forvaltningen tog ved 

modtagelsen af tilbagekal-delsen forbehold om at gøre gældende, at 

der havde foreligget en bindende afskedsansøgning. 

 

Efter et korrekt afholdt tjenstligt forhør, hvorunder Sand ikke 

ønskede at udtale sig, vurderede forhørslederen, en landsdommer, 

at reservelægens adf ærd ikke havde haft karakter af en korporlig 

revselse, men alene havde været et forsøg på at sætte skub i 

patienten. Sands adfærd fandtes dog ikke forenelig med de 

tjenstlige pligter, og forhørslederen indstillede til amtsrådet, 

at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 

Amtsrådet valgte efter en korrekt sagsbehandling med 9 stemmer mod 

6 at ikende reservelægen en irettesættelse, de 6 stemte for 

afskedigelse.  

 

Samtidig med meddelelsen om irettesættelsen forelagde amtsrådet 

Sand forvaltningens referat af overlægens oplysninger om sine 

vanskeligheder med Sand, idet man fortsat overvejede at forflytte 

eller opsige Sand. Til sidst i amtsrådets skrivelse hed det blot: 

"Der gives Dem herved i henhold til tjenestemandsregulativet og 

forvaltningsloven adgang til at fremkomme med en udtalelse om de 

anførte forhold". Amtsrådet afslørede ikke i skrivelsen, at man 

fortsat påtænkte afskedigelse. 

 

Sand meddelte dagen efter, at han ikke ønskede at udtale sig på 

det foreliggende grundlag. 

 

Amtsrådet besluttede i december, efter at have konstateret, at 

ingen andre sygehusafdelinger  i amtskommunen ønskede at modtage 

Sand, og efter at have hørt den forhandlingsberettigede 

organisa-tion, som var indforstået, at afskedige Sand. 

Beslutningen blev meddelt ham i en skrivelse af følgende indhold: 

"Amtsrådet har besluttet at afskedige Dem med tre m åneders varsel 

på grund af samarbejdsvanskeligheder, og således at der tillægges 

Dem opsat pension." 

 



Der ønskes en begrundet stillingtagen, som også inddrager relevant 

ombudsmandspraksis, til opgavens forvaltningsretlige 

problemstillinger, samt et forslag til, hvordan domstolene må  

forventes at afgøre et søgsmål om afskedigelsens ugyldighed.   

 

 AO 3 

 

Den 18. oktober 2000 henvendte direktør og eneaktionær i firmaet 

Ris & Rasp A/S Bjarne Bentsen sig på rådhuset i Kastved Kommune. 

Under et møde med borgmester Albert Andersen oplyste Bjarne 

Bent-sen, at  Ris & Rasp A/S ønskede at opføre en forlystelsespark 

med op til 100 arbejdspladser i kommunen. 

 

Firmaet havde fundet en egnet grund, beliggende i byzone, og der 

var indgået en købsaftale, der dog var betinget af, at Kastved 

Kommune ville give de nødvendige tilladelser til opførelsen af 

forlystelsesparken. 

 

Albert Andersen tilkaldte kommunens tekniske direktør Carl 

Christensen, der fik forelagt projektet. Carl Christensen udtalte 

i Bentsens påhør, at det ikke ville være lovligt at give de 

nødvendige tilladelser. Det skyldtes, at grunden var beliggende i 

et område, der iflg. lokalplanen var udlagt til beboelse og 

lettere hå ndværksmæssig virksomhed. Efter Carl Christensens 

vurdering krævede projektet derfor ubetinget vedtagelse af en ny 

lokalplan. 

 

"Det har vi ikke tid til. Så finder vi en anden kommune," var 

Bentsens kommentar. I lyset heraf meddelte Albert Andersen, at der 

kunne udstedes en dispensation, og han beordrede Carl Christensen 

til administrativt at iværksætte dispensationsproce-duren og 

meddele dispensationen. 

 

Carl Christensen indvendte, at den slags sager iflg. de af 

kommunalbestyrelsen vedtagne delegations- og 

kompetenceforde-lingsregler skal behandles og vedtages af 



kommunalbestyrelsen, og næste møde i kommunalbestyrelsen skulle 

finde sted den 21. november 2000. 

 

"Så må jeg klare sagen som hastesag. Jeg skal nok tage an-svaret", 

var Albert Andersens svar. Carl Christensen foranledigede herefter 

sagsbehandlingen iværksat.  

 

Den i medfør af lov om planlægning § 20 obligatoriske orien-tering 

blev foretaget, og ved fristens udløb den 14. november 2000 havde 

ingen reageret. Herefter udfærdigede Carl Christensen den 15. 

november 2000 et brev til Ris & Rasp A/S, hvori den ønskede 

dispensation blev meddelt. Brevet blev underskrevet af Albert 

Andersen og modtaget hos Ris & Rasp A/S den 16. november 2000. Der 

blev ikke foretaget offentlig bekendtgørelse i sagen, men alle 

ejere og brugere af fast ejendom i det område, som lokalpla-nen 

dækkede, blev skriftligt orienteret om afgørelsen. Dette gav dog 

ikke anledning til nogen reaktioner.  

 

Den 5. februar 2001 iværksatte Ris & Rasp A/S projekteringen af 

forlystelsesparken. Prisen for projekteringen androg 750.000,- kr.  

 

Den 12. februar 2001 rettede Dirk Didriksen, der boede i det 

område, der grænser op til lokalplanområdet, hvor 

forlystelses-parken skulle ligge, henvendelse til Kastved Kommune 

og fik oplyst, at Rasp & Ris A/S var i færd med projekteringen af 

en forlystelsespark. 

 

Den 14. februar 2001 klagede Dirk Didriksen herefter til 

Naturklagenævnet. I sin klage anførte han, at Kastved Kommune ikke 

havde været beføjet til at meddele dispensationen, og når han 

først klagede nu, skyldtes det, at han først den 12. februar 2001 

havde fået kendskab til sagens rette sammenhæng. 

 

Naturklagenævnet modtog sammen med klagen en udtalelse fra Kastved 

Kommune. Her i anførte kommunen, at Naturklagenævnet ikke havde 

kompetence til at behandle klagen. Som begrundelse anførtes, at 

dispensationen var meddelt udfra et skøn over de faktiske forhold, 



og iflg. lov om planlægning § 58, stk. 1 kan kun retlige spørgsmål 

påklages. 

 

Endvidere anførtes det i forvaltningens skrivelse, at Dirk 

Didriksen slet ikke var klageberettiget, idet han ikke boede i 

selve lokalplanområdet, ligesom klagefristen i  øvrigt – for 

længst – var udløbet.  

 

 

Der ønskes en forvaltningsretlig kommentar til 

hændelses-for-løbet, og et forslag til hvorledes Naturklagenævnet 

bør reagere. Der ønskes endvidere en stil-lingtagen til, om Ris & 

Rasp A/S vil have mulighed for at kræve erstatning, hvis 

tilladelsen bortfalder, og kommunen opgiver at lovliggøre 

projektet. 

 

 

Vedlagt: Lov om planlægning § 13, stk. 1 og stk. 2, § 19, stk. 1 

og stk. 2, § 20, stk. 1, § 58, stk. 1, § 59, stk. 1 og § 60, stk. 

1. 

 

Lov om planlægning 

..... 

 

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter 

reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke stride mod 

kommunepla-nen, regionplanlægningen for forhold omfattet af § 6, 

stk. 3 og 4, eller regler eller beslutninger efter § 3. 

 Stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres 

større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, 

herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt n år det er 

nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. 

.... 

 

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en 

lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 



2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, 

jf. dog § 40. 

 Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

.... 

 

§ 20. Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er 

forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig 

orientering om ansøgningen til: 

 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 

 2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter 

kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, og 

 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og 

klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 

59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig 

anmodning om at blive orienteret om ansøgninger. 

 Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan 

fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger. 

..... 

 

§ 58. Til Naturklagenævnet, som er nedsat i medfør af § 79 i lov 

nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse, kan påklages: 

 1) Amtsråds, Hovedstadens Udviklingsråds og 

kommunalbestyrel-sers afgørelser efter § 35, stk. 1. 

 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 47, stk. 1. 

 3) Amtsråds, i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråds, 

afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljø- og 

energiministeren i henhold til § 6 c, stk. 3. 

 4) Amtsråds, Hovedstadens Udviklingsråds og 

kommunalbestyrel-sers afgørelser om andre forhold, der er omfattet 

af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

.... 

 

§ 59. Klageberettiget efter § 58 er miljø- og energiministeren og 

i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

.... 



§ 60. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, 

hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller 

offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren 

har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 
 
 
 

RETTEVEJLEDNING TIL FORVALTNINGSRET  
 VINTEREKSAMEN 2001/2002 

                                                      
Rettevejledning AO 1, AO, vinter 2002  
 
 
Opgaven giver anledning til drøftelse af følgende 
problemstillinger: 
 
1) Kommunens/amtskommunens afslag på Ronald Rasks ansøgning om 
befordringsgodtgørelse 
 
Der kan ikke herske tvivl om, at afslaget på denne ansøgning var 
berettiget. 
 
Et krav på befordringsgodtgørelse forudsætter mere end 6 km. 
mellem hjem og skole, jf. lov om befordring af folkeskoleelever § 
2, og den faktiske afstand er kun 5,5 km. 
 
Det er endvidere klart, at det forhold, at kommunen ulovligt har 
meddelt befordringsgodtgørelse til Søren Pyntborg, ikke kan 
begrunde et retskrav i Ronald Rasks senere sag.  
 
Almindelige emner, 3. udgave, s. 116 ff. og - særligt med hensyn 
til situationer, hvor forvaltningen er overladt et skøn -  s. 216 
f. og materialesamlingen 1998, s. 170 (FOB 1992.222). 
 
 
2) Kommunens annullation af befordringsgodtgørelsen 
 
Kommunens afgørelse om meddelse af befordringsgodtgørelse til 
Pyntborg er som følge af, at den faktiske afstand mellem hjem og 
skole kun er på 5,5 km, klart uden hjemmel i lov om befordring af 
folkeskoleelev-er § 2. Fortolkningsmanglen - kommunens vildfarelse 
med hensyn til skolevejens længde - må betragtes som væsentlig og 
afgørelsen må derfor som udgangspunkt antages at være ugyldig 
selvom den er begunstigende i forhold til Pyntborg. 
 
Almindelige emner, 3. udgave, s. 338 ff. Endvidere s. 453. 



 
Kommunen må derfor som udgangspunkt være berettiget til at træffe 
beslutning om annullation af den meddelte befordringsgodtgørelse. 
 
Imidlertid må det vurderes, om sagens særlige - tertiære - 
omstændigheder kan føre til, at afgørelsen alligevel skal stå ved 
magt, således at Pyntborg uanset den foreliggende væsentlige 
retlige mangel har krav på at oppebære den meddelte 
befordringsgodtgørel-se. 
 
Udgangspunktet er dog, at særlige omstændigheder kun 
undtagelses-vis fører til, at en afgørelse, der lider af en 
fortolknings-mangel, alligevel skal opretholdes. 
 
Central for vuderingen af, om der foreligger en sådan særlig 
undtagelsessituation, er U 1887.640 H (læbælte-dommen), hvor 
Højesteret opretholdt et meddelt næringsbevis selvom adressatens 
virksomhed (en kro) ikke opfyldte et lovbestemt afstandskrav. Af 
dommen fremgår, at Højesteret lagde vægt på, at der kun var tale 
om en ubetydelig overskridelse af afstandskravet (149 alen i 
forhold til 1,5 mil), at det påhvilede det offentlige at afgøre om 
kravet var opfyldt, at adressaten var i god tro og at adressaten 
gennem en  årrække upåtalt havde udøvet den omhandlede næring 
(krodrift). 
Overskridelsen i Pyntborgs sag er relativt større, men den kan vel 
stadig betragtes som værende af mindre betydning. 
 
Det er forvaltningens ansvar, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. 
Der er ikke oplysninger om, at kommunen har spurgt Pyntborg om 
afstanden mellem hjem og skole og at Pyntborg i den anledning har 
givet forkerte oplysninger - eller endsige om, at kommunen har 
oplyst om afstandskravet. 
 
I det hele taget er der ikke noget, der giver grundlag for at 
antage, at Pyntborg var i ond tro med hensyn til afstandskravet. 
 
Pyntborg, der i knapt to måneder har oppebåret den ulovlige 
befordringsgodtgørelse, må siges at have en berettiget forventning 
om fortsat at oppebære den meddelte støtte. Forventningen er dog 
ikke så fast funderet som i U 1887.640 H.  
 
Hertil kommer, at ophør af befordringsgodtgørelsen til Pyntborg må 
betragtes som værende af mindre indgribende betydning end en 
annullation af næringsbeviset i U 1887.640 H. Hvor annullation i 
af næringsbeviset var ensbetydende med, at adressaten måtte opgive 
sin næring, har ophøret af befordringsgodtgørelsen - en ydelse - 
alene den betydning, at Pyntborg selv må betale for befordringen 
til og fra skole. Udgiften hertil kan ikke betragtes som 
betydelig. 
 
Om et beslægtet intensitetssynspunkt ved tilbagekaldelse 
Almindelige emner, 3. udgave, s. 445 f. 
 
Det anførte peger mod den løsning, at hensynet til at beskytte 
Pyntborgs forventning om fortsat at kunne oppebære 



befordringsgodtgørelse ikke er tilstrækkeligt tungtvejende til 
kunne begrunde, at den klart ulovlige afgørelse om tildeling af 
befordringsgodtgørelse skal stå ved magt. 
 
Også retshåndhævelsessynspunkter peger mod denne l øsning. 
 
I FOB.1985.213, der ikke er omtalt i pensum, nåede ombudsmanden i 
en lignende sag imidlertid til det resultat, at den pågældende 
inddragelse af befordringsgodtg ørelse ikke var berettiget. 
Ombudsmanden fremhævede herved - udover at risikoen for, at 
afgørelsen fik et ulovligt indhold måtte placeres hos 
forvaltningen og at en afvigelse på 500 m ikke var betydelig - at 
tilladelsen, der  var meddelt for skoleåret, ville have udtømt sin 
virkning i løbet af kortere tid. Afgørelsens særlige karakter - 
engangsydelse eller ydelse for en kortere periode - tillægges 
betydning.  
 
Til sammenligning bemærkes, at er en afgørelse tidsbegrænset, 
indskrænkes adgangen til tilbagekaldelse, jf. Almindelige emner, 
3. udgave, s. 456. 
 
Imod at anse kommunens annullation for berettiget taler endvidere, 
at kommunen ikke har inddraget befordringsgodtgørelsen med varsel. 
 
Til sammenligning bemærkes, at det har betydning for adgangen til 
tilbagekaldelse, om der er meddelt et varsel. Almindelige emner, 
3. udgave, s. 456 f. 
 
En bestemt løsning af spørgsmålet om kommunens adgang til at 
annullere den meddelte befordringsgodtgørelsen er ikke afgørende. 
Det centrale er en diskussion af de relevante tertiære momenter, 
navnlig  i lyset af U 1887.662 H. 
 
Almindelige emner, 3. udgave, s.341 f. 
 
Særligt om tilbagekaldelse s. 435 ff. 
 
 
3) Kommunens krav om tilbagebetaling af udbetalt 
befordringsgodtgørelse 
 
Det følger ikke automatisk af annullation af en 
forvaltningsafgørelse, der går ud på betaling af et pengebeløb, at 
adressaten skal tilbagebetale modtagne beløb. 
 
Spørgsmålet beror på en selvstændig vurdering, hvori adressatens 
subjektive forhold og forventninger er centrale. Et 
retshåndhævelsessynspunkt spiller her en mindre rolle. 
 
Da Pyntborg er i god tro og da et indretttelsesynspunkt må være 
tungtvejende, må det antages, at kommunen næppe kan kræve 
tilbagebetaling af den udbetalte kørselsgodtgørelse. 
 



Det bemærkes, at spørgsmålet om tilbagebetaling kun behandles mere 
kortfattet i pensum, hvorfor der ikke kan forventes en mere 
udførlig besvarelse. 
 
Almindelige emner, 3. udgave, s.401. Særligt om tilbagekaldelse, 
s.467 f. 
 
 
4) Ombudsmanden 
 
Da den bestående rekursadgang er udnyttet, kan Ronald Rask 
indbringe afslaget for ombuds-manden, jf. ombudsmandslovens § 14. 
 
Ombudsmanden kan ikke annullere en afslag, jf. ombudsmandslovens § 
22. 
 
Almindelige emner, 3. udg. s 421 og s. 431 f. 
 
For så vidt angår kommunens synspunkt, at indbringelse for 
ombudsmanden ikke kan ske, før der er sket indbringelse for 
tilsynsrådet, bemærkes, at et sådant krav ikke følger af 
ombudsmandslo-vens § 14, der alene tager sigte på den egentlige 
rekurssituation. Ombudsmanden vil dog i praksis i relevant omfang 
udnytte kommunaltilsynets særlige ekspertise. Endvidere bemærkes, 
at den lovanordnede rekursadgang til amtskommunen fortrænger 
tilsynsrådets kompetence og dermed spørgsm ålet om indbringelse 
for tilsynsrådet som betingelse for klage til ombudsmanden. 
 
Almindelige Emner, 3. udgave, s. 409 f. Endvidere Kommunalretten, 
s.66, 87 og s.91 f. 
 
 
5) Domstolene 
 
Det fremgår ikke af opgaven, at rekursudnyttelse er foreskrevet 
som betingelse for domstolsprøvel-se eller at der gælder en 
søgsmålsfrist. Pyntborg kan derfor indbringe kommunens annullation 
for domstolene uanset overskridelsen af den i loven fastsatte 
rekursfrist. 
 
Almindelige emner, 3. udg., s. 309 og s.312 f. 
 
 
 

 Rettevejledning AO 2 
 
 
 
1. Disciplinærforfølgning - forhør 
 
Sand har ikke pligt til at udtale sig om fremstillingen og faktum, 
Forvaltningspersonellet, s. 209. Sand har heller ikke pligt til at 
udtale sig under det tjenstlige forh ør, Forvaltningspersonellet, 
2. udg., 2000, s. 213, hvoraf det fremgår, at parten i et 
tjenstligt forhør ikke har vidnepligt i tilfælde, hvor 



disciplinærsagen kan ende med alvorligere sanktioner (jf. 
amtsrådets pressemeddelelse). 
   Amtsrådet er ikke bundet af forhørslederens indstilling, 
Forvaltningspersonellet, 2. udg., 2000,  s. 124. 
 
2. Tilbagekaldelse af afskedsansøgning 
 
Sand er tjenestemandsansat og må antages at kunne tilbagekalde 
afskedsansøgningen, da der ikke er meddelt ham afskedigelse, 
Forvaltningspersonellet s. 149 (U 2001.600 H finder det afgørende, 
at afskedsansøgningen ikke har virket bestemmende på den 
kompetente myndighed på tilbagekaldelsestidspunktet). 
    Ombudsmanden vil formentlig påtale, at forvaltningen tager 
forbehold om en tilbagekaldelses berettigelse i et tilfælde, hvor 
der er indledt disciplinærforfølgning, se herom 
Forvaltningsperso-nellet s. 150. 
 
3. Pressemeddelelse 
 
Amtsrådet bør ikke skabe indtryk af, at der er truffet beslutning 
om afskedigelse, når denne beslutning i givet fald først tr æffes 
efter afholdelse af tjenstligt forhør m.v., 
Forvaltningspersonel-let, s. 171 (med note 143). 
 
4. Diskretionær afskedigelse 
 
a.  Foreligger der procesfordrejning?  
Spørgsmålet må formentlig besvares benægtende, se 
Forvaltningspersonellet s. 238 med omtale af U 1986.791 H. For en 
bekræftende besvarelse taler dog dissensen til denne dom, der er 
gengivet a.st. note 171, og det kan vel hævdes, at 
pressemeddelelsen nærmest giver udtryk for, at der vil blive gjort 
endeligt op med Sands ansættelsesforhold gennem 
disciplinærforfølgningen. 
 
b.  Samarbejdsvanskeligheder - grundlaget 
Amtsrådet har ikke konkretiseret og kvalificeret de påberåbte 
samarbejdsvanskeligheder, som det kræves i ombudsmandspraksis, se 
nærmere herom Forvaltningspersonellet s. 163, hvor det også 
fremhæves, at hovedskylden for problemernes opståen ikke må kunne 
tilskrives andre personer end den, som søges afskediget. 
 
c.  Proportionalitet 
Det kan diskuteres, om proportionalitetsprincippet er efterlevet. 
Amtsrådet har forvisset sig om, at ingen andre afdelinger ønsker 
at modtage Sand, og det er ifølge U 1986.791 H øjensynlig 
tilstrækkeligt, se Forvaltningspersonellet s. 160. Det kan dog 
hævdes, at amtsrådet, der har kompetence til at anvise Sand en 
anden stilling, også bør give ham tilbud om en sådan, a.st. s. 161 
med omtale af dissensen til U 1986.791 H. 
 
d.  Partshøring 
Der skal partshøres efter tjenestemandsregulativets bestemmelse 
herom (svarende til TL § 31, st. 1) og grundsætningen om udvidet 
partshøring, som navnlig er kommet til udtryk i 



ombudsmand-spraksis. Den foretagne høring af Sand er ikke 
fyldestgørende, da amtsrådet ikke redegør for sin opfattelse af 
sagen og den retlige kvalifikation af faktum m.v. 
   Se om TL § 31 og grundsætningen Forvaltningspersonellet s. 165 
og Forvaltningsret, sagsbehandling, 4. udg., 1995, s. 164. 
 
e.  Begrundelse 
En henvisning alene til "samarbejdsvanskeligheder" opfylder ikke 
kravene i forvaltningslovens § 24 om henvisning til påberåbte 
retsregler, angivelse af hovedhensyn og redegørelse for væsentlige 
oplysninger. 
   Se om begrundelseskrav Forvaltningsret, sagsbehandling s. 246 
ff., Forvaltningspersonellet s. 169. 
 
f.  Opsat pension 
Sand har været ansat i 7 år, og det er i overensstemmelse med de 
tjenestemandsretlige regler, at der ved diskretionær afskedigelse 
kun kan blive tale om opsat pension, hvis en tjenestemand ikke har 
været ansat i 10 år, jf. Forvaltningspersonellet s. 171. 
 
5. Afskedigelsens ugyldighed 
 
Afskedigelsen lider i hvert fald af en materiel mangel 
(mangelfuldt grundlag) og flere formelle mangler. Den materielle 
mangel er væsentlig i sig selv. Om de formelle mangler er 
væsentlige beror på en vurdering. Specielt om partshøringsmanglen 
bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at beslutningen i tilfælde af 
(fyldesgørende) høring af Sand var blevet en anden, se herom 
Forvaltningspersonellet s. 177 med omtale af bl.a. U 1996.1462 H, 
Forvaltningsret, sagsbehand-ling s. 300 og Forvaltningsret, 
almindelige emner s. 336. 
 
Der er i øvrigt grund til at understrege, at en besvarelse af 
ugyldighedsspørgsmålet for at være tilfredsstillende skal 
fremhæve, at domstolene vil annullere afskedigelsen med den 
virkning, at Sand fortsat er at betragte som ansat og i det 
mindste vil have krav på løn, se nærmere Forvaltningspersonellet 
s. 185. 
 

Rettevejledning AO 3 
 
 
1: Var det lovligt at dispensere fra lokalplanen? 
 
Iflg. Lov om planlægning (I det følgende benævnt: Planloven) § 13, 
stk. 2 skal der tilvejebringes en (ny) lokalplan, fø r der bl.a. 
gennem-føres større bygge- og anlægsarbejder. Her er der tale om 
anlæg af en forlystelsespark, hvor der skal være op mod 100 
ansatte. Det må derfor fastslås, at der skal tilvejebringes en ny 
lokalplan, jfr. herunder oplysningerne om indholdet af den 
eksister-ende lo-kalplan – samt teknisk direktørs udsagn. 
 
Det bør statueres, at det ikke er muligt at "klare sagen" med en 
dispensation. Selv om planlovens § 19, stk. 1 giver 
kommunalbestyrelsen  hjemmel til at dispensere, følger det af § 



19, stk. 2, at "videregående afvigelser" kræver tilvejebringelse 
af en ny lokalplan. Af samme årsag rækker dispensationsadgangen 
ikke i nær-værende tilfælde. 
 
Dispensationen savner derfor hjemmel. 
 
 
2: Kunne borgmesteren behandle sagen som hastesag? 
 
Det følger af opgaveteksten, at sagen iflg. kommunens delegations- 
og kompetencefordelingsreg-ler skal behandles og vedtages af 
kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er derfor, at borgmesteren 
ikke har kompetence til at træffe afgørelse – det vil sige meddele 
den ønskede dispensation. Kommunalbestyrelsen, der iflg. lov om 
planlægning har kompetencen, har vedtaget, at denne kompetence 
fastholdes hos kommunalbestyrelsen – og allerede som følge heraf 
behøver man ikke at overveje, om kompetencen evt. kunne være 
delegeret. 
 
Om (intern) delegation, se Sagsbehandling side 44 ff. 
 
Selv om opgaveteksten ikke (direkte) lægger op til det, kan der 
være studerende, der kommer ind på spørgsmålet om, hvorvidt det –  
udfra en mere generel betragtning – overhovedet er muligt at 
delegere kommunalbestyrelsens kompetence i medfør af planlovens § 
19 til en borg-mester. Det må  formentlig antages, at delegering 
til borgme-steren ikke kan finde sted i en sag som denne, men 
afgørende bliver argumentationen. Behandles problemstillingen i 
besvarelsen, bør det tælle positivt.  
 
Spørgsmålet bliver herefter, om borgmesteren har kunnet benytte 
sin "hastekompetence", jfr. kstl. § 31. Årsagen til, at sagen 
pludselig haster er, at Bjarne Bentsen lægger pres på 
borgmesteren. Der er intet sagligt, der i øvrigt begrunder, at 
sagen skulle haste – og allerede som følge heraf ses § 31 ikke at 
være relevant. 
 
En evt. henvisning til, at sagen ikke har givet borgmesteren 
anledning til tvivl, jfr. kstl. § 31, må forkastes, idet 
borgmesteren jo går udover de begræ nsninger, der følger af 
planlovens § 19. 
 
Det bør dog ikke tillægges afgørende vægt ved bedømmelsen, såfremt 
det i besvarelsen antages, at der er tale om en hastesag, idet 
netop spørgsmålet om, hvornår en sag er en hastesag ikke behandles 
indgående i pensum. 
 
Se om hastekompetencen: Sagsbehandling side 47-48. 
 
Det tæller positivt, hvis den studerende er opmærksom på, at 
kommunalbestyrelsen ikke kan fratage borgmesteren dennes 
kompetence efter kstl. § 31 – hvilket man måske kunne forledes til 
at tro har været hensigten med indholdet af delegations- og 
kompetencefordelingsreglerne, jfr. herunder Sagsbehandling side 48 
(øverst). 



 
 
3: Naturklagenævnets stillingtagen og reaktion: 
 
Først må det overvejes, om Dirk Didriksen overhovedet er 
klage-berettiget: 
 
Iflg. planlovens § 59 er enhver med retlig interesse i en sags 
udfald klageberettiget. Der er med andre ord tale om "en ganske 
liberal afgrænsning af kredsen af klageberettigede. Enhver 
enkeltperson eller forening, der kan påvise et lokalt 
tilhørsforhold anses for klageberettiget..." 
jvf: Alm. Emner side 257. Derfor må det konkluderes, at Dirk 
Didriksen er klageberettiget. 
 
Derefter må det overvejes, om klagefristen er sprunget: 
 
Iflg. planlovens § 60 er klagefristen 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Der er ikke sket offentlig bekendtgørelse, og Dirk 
Didriksen har ikke fået meddelelse om afgørelsen, før han selv 
henvender sig hos kommunen og modtager en orientering om sagen den 
12. februar 2001. Han klager herefter den 14. februar 2001, og 
klagen er derfor rettidig. Se her Alm. Emner side 260-261. 
 
At Ris og Rasp A/S har udnyttet tilladelsen, kan næppe tillægges 
betydning, jfr. Ufr. 1981-880 (Minkfarmen). 
 
Endelig skal der tages stilling til Naturklagenævnets kompetence: 
 
Sagen er omfattet af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, iflg. hvilken 
bestemmelse alene retlige spørgsmål kan påklages til 
Naturklage-nævnet. Den konkrete sag omhandler spørgsmålet om, 
hvorvidt projektet forudsatte vedtagelse af en ny lokalplan, eller 
om planlovens § 19 har kunnet "bære". Her er med andre ord tale om 
et retligt spørgs-mål, der således kan påklages. 
 
Se Alm. Emner side 277 ff. 
 
Da det herefter må konkluderes, at alle betingelser for, at 
Naturklagen ævnet kan behandle klagen, bliver spørgsmålet, hvilken 
materiel afgørelse nævnet må nå frem til: 
 
Der er – jvf. oplysningerne om indholdet af den eksisterende 
lo-kalplan, sammenholdt med oplysningen om projektets størrelse – 
næppe tvivl om, at der ikke har været retligt grundlag for at 
meddele en dispensation. Projektet har forudsat udarbejdelse af en 
ny lo-kalplan. Naturklage-nævnet bør derfor ophæve afgørelsen. 
 
Se Alm. Emner side 283 og 287f. 
 
Tertiære momenter kan næppe føre til et andet resultat, idet 
adressaten er i "ond tro" – og således fra første færd vidende om, 
at der ikke er retligt grundlag for at meddele en dispensation. 
 
 



4: Ris & Rasp A/S’s muligheder for at få erstatning: 
 
Det følger af opgaveteksten, at Ris & Rasp A/S har afholdt i alt 
kr. 750.000,- til projekteringen. Såfremt dispensationen 
bortfalder, bortfalder tillige det retlige grundlag for at 
fortsætte og færdiggøre projektet – og dermed lider firmaet et 
tab, svaren-de til de afholdte udgifter. 
 
Spørgsmålet bliver herefter, om kommunen kan tilpligtes at 
erstatte Ris & Rasp A/S dette tab. Det vil være forsvarligt at 
statuere, at borgmesteren på kommunens vegne har handlet culpøst, 
da han jo forud for afgørelsen af teknisk direktør er orienteret 
om, at der ikke er grundlag for at dispensere. Der er ligeledes 
årsagsforbindelse mellem handling og tab, jfr. Alm. Emner side 
503.  
 
Da der har været tale om en begunstigende forvaltningsakt, kan der 
også tages udgangspunkt i Ufr. 1983/1000 (BP-dommen). Herefter er 
udgangspunktet, at "Adressaten, der ikke fik den tilsagte ret, 
måtte retfærdigvis stilles således, at han ikke led tab ved at 
have handlet i beføjet tillid til tilladelsen", jfr. Alm. Emner 
side 499-500. 
 
MEN! Spørgsmålet er, om ikke direktør og eneaktionær Bjarne 
Bent-sens handlemåde samt overværelse af drøftelserne mellem 
borgmester-en og teknisk direktør kan betyde, at Bentsen har været 
klar over, at der ikke var grundlag for at meddele en 
dispensation. Lægges det til grund, at Bjarne Bentsen har haft 
kend-skab til den retlige mangel, har han ikke haft en berettiget 
forventning om at kunne støtte ret på dispensationen – og det bør 
føre til, at tabet ikke kan gøres gældende mod kommunen. 
 
 
Øvrige forvaltningsretlige problemstillinger: 
 
Der lægges ikke i opgaven op til overvejelser i relation til 
spørgs-målet om, hvorvidt teknisk direktør evt. burde/kunne have 
nægtet at efterkomme borgmesterens ordre om at iværksætte 
sagsbehandlingen og udstede dispensationen. Der er tale om en 
tjenestebefaling, der er nærmest klart ulovlig – og teknisk 
direktør har derfor (formentlig) været berettiget til at nægte at 
følge ordren, jfr. Forvaltningspersonellet side 95-97. 
 
Han har imidlertid fulgt ordren, og spørgsmålet om nægtelse har 
derfor ikke været relevant. 
 
Det må tælle positivt, såfremt overvejelser af den nævnte karakter 
fremgår af besvarelsen. 


