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Program
1. Navigér i en verden af love
2. Hvor jura og praksis møder hindanden
- Hovedprincipper
- Procedurer
- Klage

3. Den nye offentlighedslov

4. Spørgsmål og sparring
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Navigér i en verden af love
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Retskildelæren – den juridiske metode
• Juridisk metode handler i vid udstrækning om anvendelse af retskilder
- Hvad er en retskilde:
• En retskilde er information, der har normativ karakter, og som fastsætter hvorledes
et bestemt samfundsmæssigt spørgsmål retligt ordnes.
• En retskilde kan desuden fungere som et retligt argument
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Retskildelæren – den juridiske metode
• Juridisk metode handler i vid udstrækning om anvendelse af retskilder

• Traditionelt tales om 4 retskilder:

-

1.

Lovgivningen

2.

Retspraksis

3.

Retssædvaner

4.

”Forholdets natur”

Der er tale om et hierarki, hvor man med de to første har stærke retskilder, mens de
to sidste er svage retskilder
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Lovgivningen som retskilde
•

Indenfor lovgivningen findes også et hierarki (legalitetsprincippet)
1. Grundloven og EU-traktaterne
• Foreskriver proceduren for tilblivelsen af love henholdsvis direktiver og
forordninger
• Fastlægger grundlæggende rettigheder og retsprincipper
2. Almindelige love, herunder også direktiver og forordninger
• Vedtages af Folketinget henholdsvis EU’s institutioner
3. Bekendtgørelser
• Udstedes af ministeren, som har fået bemyndigelse hertil af Folketinget
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Lovgivningen

4. Cirkulærer
• Udstedes typisk af ministeren og har kun bindende virkning for myndighederne
administration af reglerne, som cirkulæret vedrører
5. Planer
• Der vil typisk i lovgivningen være tillagt bestemte myndigheder de relevante
kompetencer til at vedtage en plan på et givent område
6. Vejledninger (i samme kategori findes vejledende udtalelser)
• Vil typisk være de kompetente centrale myndigheder, som loyalt gengiver
gældende ret i lyset af relevante retskilder
7. Privat retsdannelse
• Ofte toneangivende organer/organisationer, herunder eksempelvis AB92
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Fortolkning af lovgivning

• Det er karakteristisk for lovregler, at de som sproglige tekster ikke altid er
entydige, men derimod kan underlægges mange forskellige fortolkninger

• Fortolkningen bør af hensyn til retssikkerheden være nogenlunde ensartet

• Der findes bl.a. derfor en række fortolkningsregler, som anvendes af jurister
med henblik på at fastlægge, hvad en retsforskrift i en given situation
foreskriver som gældende ret
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Retskilders anvendelse - lovgivningen

• Fortolkningsregler
• Ordlydsfortolkning:
• Udgangspunkt i den naturlige og sædvanlige forståelse, og at en sådan sædvanlig
forståelse tilgodeser kravet om forudberegnelig, ensartet og konsekvent
fortolkning.
• Modsætningstolkning;
• Traditionelt forstås herved muligheden for at slutte modsætningsvist fra en
udtømmende retsregel.
• Hvis eksempelvis en bestemmelse opregner en række tilfælde, hvor der kan
pålægges fredskovspligt, kan det modsætningsvist sluttes, at myndighederne ikke
kan pålægge fredskovspligt i tilfælde, der ikke er nævnt.
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Retskilders anvendelse - lovgivningen

• Indskrænkende fortolkning:
• En indskrænkende fortolkning anvendes, hvis det er nærliggende, at lovgiver ikke
havde tiltænkt reglen anvendelse i den givne situation
• Et eksempel kunne være, hvis reglerne i hundeloven om objektivt ansvar for
skader forvoldt af hunde ikke skulle finde anvendelse på hundehvalpe
• Anvendes ofte på undtagelsesbestemmelser
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Retskilders anvendelse - lovgivningen

• Analogitolkning (udvidende fortolkning):
- Analogisk fortolkning indebærer, at en lovbestemmelse, som ikke efter sin ordlyd
finder anvendelse, alligevel anvendes.
- Der kan være tale om et tilfælde, hvor en bestemmelse anses for at indeholde
principper, som er egnede til at løse et givent problem
- Anvendes ofte på et ”retstomt” område
- Eksempelvis hvis reglerne i hundeloven vurderes også at gælde for katte
- Et andet eksempel var, da Vestre Landsret besluttede at lade reglerne for
videoafhøring af børn finde anvendelse for udviklingshæmmede
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Retskilders anvendelse - lovgivningen

• Formålsfortolkning:
• Typisk er der tale om, at lovens bestemmelser fortolkes i lyset af lovens
formålsbestemmelse og anvendelsesområde

• Formålsfortolkningen er den oftest anvendte
• Der lægges vægt på:
• Lovforslagets bemærkninger
• Folketingets behandlinger, herunder ministerudtalelser
• Udvalgsbetænkninger
• Forarbejde af kommissioner, lovforberedende arbejdsgrupper m.v.
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Retskilders anvendelse - lovgivningen

• Bekendtgørelser
• Normalt uden forarbejder
• Fortolkes som udgangspunkt objektivt
• Fortolkes ofte i praksis i lyset af vejledninger, vejledende udtalelser m.v.

• Vejledende udtalelser
• Vejledende udtalelser fra centraladministrationen er ofte brugt på Miljøministeriets
område
• Vejledninger og vejledende udtalelser anses normalt som et solidt fagligt og juridisk
udgangspunkt for sagsbehandlingen af en sag, som vedrører det, som udtalelsen
omhandler
• Udgangspunktet er, at den vejledende udtalelse følges, medmindre der konkret er
vægtige grunde til, at det ikke bør ske
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U.2009.1061V – Fredericia-dommen

2007: Kortlægning af
Danmarksgade mhp.
offentlig indsats

1962-1975:
Renseri i
Købmagergade
=> jordforurening

1

7

Stævning indenfor
6 måneders fristen
2006: Påbud fra
kommune om afværge i
Danmarksgade.

2
Sagsøger
køber ejd.

6

Grundejer påbegynder
undersøgelser

2005:
Kortlægning af
Købmagergade og
underretning om
problemer i
Danmarksgade

3
5

4

1990: Købmagergade
kortlagt som mulig
forurenet, jf.
affaldsdepotloven

2000-2001: Amtet
undersøger

2004-2005: Amtet
laver yderligere
undersøgelser

15

Byggelovens § 14

• ”Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende
indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder
fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er
behæftet med væsentlige mangler.”
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Byggelovens § 17, stk. 1 og 2

”§ 17. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige
forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede
forskrifter.”

Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af kommunalbestyrelsen meddelt
påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham (..) at
berigtige forholdet.”
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Byggelovens § 16A, stk. 3

”Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge
forholdet lovliggjort, medmindre det er ganske underordnet betydning”

• Klassisk bestemmelse der eksempelvis findes tilsvarende i
miljøbeskyttelseslovens § 68 eller planlovens § 51, stk. 5:
”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet
har underordnet betydning”
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Retssagens materielle omdrejningspunkt

• Er der hjemmel i byggelovens § 14, jf. § 17, til påbud til grundejer om at bringe
udbedre et forurenet indeklima?

• Og som sagen udviklede sig:
- Er der hjemmel i byggelovens § 14, jf. § 17 og § 18, til påbud til grundejer om at
udbedre et forurenet indeklima, når regionen planlægger en offentlig indsats?

19

Parternes hovedsynspunkter

• Sagsøger:
- Jordforureningsloven er lex specialis, og byggeloven kan derfor ikke finde anvendelse.

• Sagsøgte:
- Efter sin ordlyd finder byggeloven anvendelse, og det kræver særlige holdepunkter i
jordforureningsloven eller dennes forarbejder, hvis byggeloven ikke skulle finde
anvendelse, herunder i den konkrete situation.
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Jordforureningsudvalgets betænkning fra
1996
• Hovedbudskabet:
- Den uskyldige grundejer skal ikke bære udgiften til afhjælpning af indeklima, når alle
andre miljøproblemer på ejendommen skal afhjælpes på det offentliges regning.
- Jordforureningsloven har forrang

• Visse undtagelser:
- Hvis der ikke laves en offentlig indsats, finder byggelovgivningen anvendelse, hvis der
er behov for en indsats mod dårligt indeklima
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Jordforureningsudvalgets betænkning fra
1996
”Hertil kommer, at den offentlige indsats efter jordforureningsloven skal
miljømæssigt prioriteres. Finder bygningsmyndigheden sagen mere hastende
vil byggeloven således fortsat kunne anvendes”
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Vestre landsret: Kommunen berettiget til at
udstede påbud
”Ovenstående citat, særligt de sidste 2 punktummer, kan give anledning til tvivl om,
hvorvidt det med vedtagelsen af lov om forurenet jord har været hensigten at sætte
byggelovens regler om påbud ud af kraft i disse tilfælde. Der er i forslaget til lov om
forurenet jord henvist til betænkningen generelt, men ikke konkret til de anførte
afsnit, og det fremgår ikke på anden måde af lovens forarbejder, at det efter

vedtagelsen af lov om forurenet jord skulle være udelukket at udstede et
påbud efter byggeloven, når der konstateres indeklimaproblemer som følge
af jordforurening”
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Retskilders anvendelse - retspraksis

• Domstolene og sagernes anlæg
• Alle sager anlægges som udgangspunkt ved byretten
- Principielle sager kan henvises til at starte i landsretten

• Alle sager kan ankes til højere instans
- Der kan i visse tilfælde søges og bevilges 3. instans
- Anke kan begrundes i:
• To domstole tænker bedre en (to uafhængige behandlinger)
• Mere rigtigt/retfærdigt resultat i højere instans
- Anke kan undlades
• Det er tids- og ressourcekrævende
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Retskilders anvendelse - retspraksis

• Dommes præjudikatværdi følger typisk instansen:
• Højesteret
• Landsret
• Byretten

• Domme er som udgangspunkt kun bindende for sagens parter

• Ikke alle retsafgørelser er retskilder
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Dommes præjudikatsværdi

• Domme har præjudikat, når de begrunder deres resultat på en sådan måde, at
retstilstanden forandres.
- Dommen afgøres på grundlag af et generelt argument, som bør lægges til grund i
fremtidige afgørelser
- En sådan dom anses for retsskabende

• En dom kan være konkret begrundet, hvilket betyder, at sagens konkrete
omstændigheder har været den primære årsag til, at reglen anvendes på en
måde, der giver et bestemt resultat.
- En sådan anses for retsanvendende

• En dom kan endvidere få et bestemt resultat, fordi der ikke var tilvejebragt
tilstrækkeligt bevis

26

Retskilders anvendelse - retspraksis

• Et domsresultat gælder kun for sager med lignende faktiske omstændigheder

• Det er navnlig den retlige begrundelse, som skal tillægges betydning i lignende
fremtidige sager

• Navnlig principielle domme, hvoraf der kan udledes en retsregel eller en
præcisering af den ved loven etablerede retstilstand, har karakter af retskilde
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MST og eksport af ”grønt affald”

• Dommene om eksport af ”grønt affald” er et godt eksempel på en central
myndigheds vurdering af nogle dommes præjudikatsværdi
• I 3-4 sager for byretten og en landsretssag har domstolene frifundet
eksportører af affald, som på baggrund af Miljøstyrelsens fortolkning af
forordningen om overførsel af affald var tiltalt for ulovlig eksport af affald

• Landsretsdommen henviser til en EU-dom, hvorefter der foretages en
fortolkning af forordningens bilag. Landsretten konkluderer, at der var tale om
mindre urenheder, der godt kunne klassificeres som ”grønt affald”
• Miljøstyrelsens vejledning angiver en anden fortolkning med et strengere krav
til affaldets renhed
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MST og eksport af ”grønt affald”

• Dommerne udtalte:
• ”Under disse omstændigheder er det ikke ved [vidne 4] og [vidne 2]’s
vidneforklaringer og de fremlagte billeder bevist, at ballerne med plastfolie var
iblandet mere end en ringe mængde urenheder i form af jord og halm.”
• ”Sådanne urenheder medfører ikke, at affald til nyttiggørelse falder uden for
forordningens bilag III (den grønne liste), jf. forudsætningsvis indledningen til
bilaget og præmis 34 i EU-domstolens dom af 25. juni 1998 i sag C-192/96, Beside
BV.”
• ”Herefter, og da det ikke er bevist, at landbrugsplasten har været forurenet med
materialer i en sådan udstrækning, at genindvinding af affaldet på en miljømæssig
forsvarlig måde var forhindret, stemmer vi for at frifinde tiltalte”. (Dissens).
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MST og eksport af ”grønt affald”

• MST mener imidlertid, at sagen skal indbringes for Højesteret, fordi der er tale
om fejlfortolkning af billedmateriale og forkert retsanvendelse.
• 3. instans opgives pga. sagens beviser ikke kan forventes at føre til et andet
resultat i Højesteret
• MST fastholder sin vejledning og dermed også sin forståelse af forordningen
på trods af dommene
• Der er således tale om, at MST ikke anser dommen for at have præjudikat (at
være retsskabende) pga. bevismaterialet i sagen og en efter styrelsens
opfattelse forkert retsanvendelse

• MST har overbevist Rigsadvokaten/anklagemyndigheden om, at sagerne
fortsat skal føres på baggrund af vejledningen

30

Administrativ (rets)praksis

• I praksis spiller administrative afgørelser af principiel karakter en stor rolle
• Principperne omkring præjudikatsværdi m.v. er de samme ved administrative
afgørelser:
- 1. instans
- Rekursinstans
- Uafhængigt klagenævn

• På miljøområdet tillægges Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser ofte stor
betydning, hvilket til dels skyldes, at der er tale om et uafhængigt klagenævn,
og dertil kommer, at der ofte er to højesteretsdommere med til at træffe
afgørelserne.
• Det må desuden må baggrund af de sjældne underkendelser i retspraksis
konkluderes, at nævnet har stor træfsikkerhed (eller hvad?)
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Retssædvane og ”Forholdets natur”

•

En retsædvane defineres sædvanligvis som:
• ”En adfærd fulgt almindeligt, stadigt og længe i den overbevisning, at man er retligt
forpligtet og berettiget hertil”

•

”Forholdets natur”
• Er mest af alt udtryk for de sjældne tilfælde, hvor ingen af de ovennævnte retskilder
efter omstændighederne fører til et acceptabelt resultat.
• Omdiskuteret som selvstændig retskilde
• Anvendes yderst sjældent i praksis
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Hovedprincipperne
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Hovedprincipperne - oversigt
1. Saglige hensyn
2. Fysisk/retlig lovliggørelse
3. Passivitet/manglende håndhævelse
4. Officialprincippet
5. Lighedsprincippet
6. Forbuddet mod skøn under regel
7. Proportionalitetsprincippet
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Saglige hensyn

• Den formelle lovs princip:
•

Forvaltningsmyndighederne er bundet til at overholde lovene under udøvelsen af
deres virksomhed og følgelig ikke træffe afgørelser, der er uforenelige med loven

• Enhver afgørelse skal baseres på saglige og relevante hensyn
•
•

Fastlæggelsen af saglige hensyn sker sædvanligvis på baggrund af en lovs
formålsbestemmelse og anvendelsesområde
Dertil kommer lovens forarbejder som væsentligt fortolkningsbidrag
(formålsfortolkning)
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Saglige hensyn

• Planlovens formålsbestemmelse:
• ”§ 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
• Stk. 2. Loven tilsigter særlig,
• at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele
landet og i de enkelte regioner og kommuner,
• at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
• at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,
• at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
• at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.”
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Saglige hensyn

•

§ 1 angiver de ”brede” formål, som kan og skal varetages i planlægningen og
enkeltsagsadministrationen efter loven

•

Formålsbestemmelse er så bred, at den gør omtrent alle de hensyn, som
kommunerne kan varetage inden for deres samlede administrationsområder,
lovlige i relation til afgørelser efter planloven = saglige planlægningsmæssige
hensyn

•

Lovbestemte skærpelser: ”særlig planlægningsmæssig begrundelse”, f.eks. § 5b
om planlægning i kystnærhedszonen
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Saglige hensyn

• Derudover findes også saglige hensyn i bredere overvejelser:
•
•
•
•
•
•

Borgernes retsbeskyttelse
Berettigede forventninger
Retshåndhævelsessynspunkter
Grundlovens frihedsrettigheder
Menneskerettighederne
Almindelige samfundsmæssige hensyn, herunder eksempelvis værdispild og
destruktion af værdier
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Kerneproblem – fysisk/retlig lovliggørelse?

• UPS!
•

Forhold etableret i strid med lokalplan
• Retlig lovliggørelse: dispensation eller ny lokalplan
• Fysisk lovliggørelse: påbud om overholdelse

•

Forhold etableret i landzone uden landzonetilladelse
• Retlig lovliggørelse: efterfølgende tilladelse til forholdet
• Fysisk lovliggørelse: påbud om at fjerne forholdet
•

Afvejningen af hensyn for og imod
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Fysisk eller retlig lovliggørelse

• Den retlige ramme for valget
•

Ville der være meddelt tilladelse, hvis der forudgående var ansøgt herom?
• JA
• Fysisk lovliggørelse udelukket
•

NEJ
• Udgangspunktet er fysisk lovliggørelse, medmindre tilstrækkeligt
tungtvejende grunde taler for retlig lovliggørelse
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Fysisk eller retlig lovliggørelse

• De relevante hensyn
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovens formål
Effektiv håndhævelse af planloven
Uønsket præcedens
Samfundsmæssigt værdispild
Proportionalitet
God eller ond tro hos ejer/bruger
Hensynet til naboer
Myndighedernes adfærd, herunder passivitet
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Saglige hensyn – Fysisk/retlig lovliggørelse

• MAD.2010.995.ØLD – Blok 5- sagen:

•

Nogle borgere havde købt deres huse efter at have orienteret sig i gældende
lokalplan for området, hvoraf det fremgår, at der på marken på nabogrunden
kunne bygges ”i princippet” 16 meter fra skel i 1 etages højde på det let skrånende
terræn

•

I forbindelse med kommunens salg af ejendommen blev lokalplanen revideret, så
der ”i princippet” kunne bygges 16 meter fra skel i 2 etagers højde
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Blok 5-sagen

•

I udbudsrunden valgte kommunen et tilbud, som var markant højere end de
øvrige, og som indeholdt færre boliger end de øvrige projekter

•

Efter udbudsrunden fremsendte køber et revideret projekt, som kommunen
godkendte, idet ”den samlede reviderede plan afviger kun i mindre grad fra
tilbudsprojektet”

•

Der blev meddelt byggetilladelse – uden nabohøring

•

Under opførelsen undrede naboerne sig over fundamentets placering, ligesom
terrænreguleringen ikke fremgik af den lokalplan, som de havde kendskab til
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Blok 5-sagen

•

Efter et besøg på kommunen blev naboerne opmærksom på, at byggeprojektet –
som indebar 4x2 etages rækkehuse som nærmeste nabo – var tilladt en anden
placering uden for lokalplanens byggefelt

•

Kommunen henviste imidlertid til, at det af lokalplanen fremgik, at byggeriet
skulle placeres ”i princippet” i lokalplanens byggefelt.

•

Efter naboerne – sammen med deres advokat – havde lavet en del larm, og
pressen havde fået færten af noget spændende, antog kommunen en advokat til
at gennemføre en uafhængig advokatundersøgelse
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Visualisering
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Naboskabet…
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Blok 5-sagen

•

Advokatundersøgelsen konkluderede:
• Der er ikke sket naboorientering
• Placeringen i forhold til byggefeltet kunne ikke rummes i formuleringen ”i
princippet”
• Støttemuren placeret i strid med byggelinier og uden for byggefelt
• Byggeriet er i overensstemmelse med byggetilladelsen, men den er ”ikke
forenelig med lokalplanen”
•

Bygherre er i god tro, og proportionalitetsbetragtninger og værdispildshensyn
peger derfor på retlig lovliggørelse

•

Advokaten anbefaler vedtagelse af retligt lovliggørende tillæg til lokalplanen
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Blok 5-sagen

•

Kommunen vedtog med henvisning til advokatens konklusioner, at ”vælge det for
alle parter mindst indgribende og økonomisk mest hensigtsmæssige indgreb”, hvilket
var en retlig lovliggørelse

•

Advokaten havde henledt kommunens opmærksomhed på, at man – uanset
fysisk eller retlige lovliggørelse – ville blive erstatningspligtige, og at det ville være
billigst at give erstatning til naboerne
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Blok 5-sagen

•

Formanden for Teknisk Udvalg til TV2Lorry:
•

•

”Altså, vi vil jo helst i byrådet, hvis vi kunne, gå tilbage til den situation, egentlig at
rive blokken ned. Men der er vi jo desværre forpligtet af, at lovgivningen siger, at vi
skal finde den billigste løsning, ja så skal vi altså finde en anden løsning, som
blandt andet desværre kan være at lovliggøre byggeriet”

Det blev gentaget i Østre Landsret
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Blok 5-sagen

•

Retlig lovliggørelse af byggeriet ved tillæg til lokalplanen blev gennemført

•

Naboerne sagsøgte kommunen med påstande om bl.a.
• Fysisk lovliggørelse
• Erstatning

•

Ejendomsudviklingsselskabet blev også søgt gjort ansvarlig på grundlag af
naboretlige grundsætninger
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Billede fra Naboens ejendom
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Billede fra Naboens ejendom
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Det ”endelige” retligt lovliggjorte resultat
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Blok 5-sagen

•

Sagsøgernes synspunkter var bl.a.:
• Dispensation ikke mulig, og byggetilladelse derfor ikke ”de facto-dispensation”
•

Retlig lovliggørelse ikke baseres på saglige hensyn under planloven, herunder
manglende hensyntagen til menneskets livsvilkår (forringet udsigt og
indbliksgener)

•

Retlig lovliggørelse motiveret af kommunens ønske om at undgå
erstatningspligt overfor bygherre

•

Bygherre ikke i god tro, da man er professionel aktør
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Blok 5-sagen

•

Landsretten anså det for godtgjort, at generne for naboerne som følge af blok 5’s
etablering oversteg, hvad naboerne med rimelighed kunne forvente

•

Den naboretlige tålegrænse var overskredet

•

Landsretten anså det for godtgjort, at kommunen ikke havde inddraget hensynet til
naboerne

•

Landsretten anså vedtagelsen af lokalplanen som primært motiveret af
kommunaløkonomiske hensyn, hvilket ikke var et lovligt hensyn efter planloven
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Blok 5-sagen

•

Landsretten afvejede herefter hensynet til bygherres berettigede forventninger og
værdispildsbetragtninger op imod de udsigts- og indbliksgener, som var påført
naboerne

•

Landsretten lagde desuden vægt på, at kommunen ikke havde stoppet byggeriet i
forbindelse med naboernes første henvendelse til kommunen

•

Landsretten fandt herefter ikke, at der var mulighed for at gennemføre en retlig
lovliggørelse inden for planlovens ramme, og landsretten pålagde herefter
kommunen at udstede påbud om fjernelse af byggeriet
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Det endelige fysiske lovliggjorte resultat
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Saglige hensyn
Planlovens formålsbestemmelse:
-

§ 1 angiver de ”brede” formål, som kan og skal varetages i planlægningen og
enkeltsagsadministrationen efter loven

-

Formålsbestemmelse er så bred, at den gør omtrent alle de hensyn, som
kommunerne kan varetage inden for deres samlede administrationsområder,
lovlige i relation til afgørelser efter planloven = saglige planlægningsmæssige
hensyn

-

Lovbestemte skærpelser: ”særlig planlægningsmæssig begrundelse”, f.eks. § 5b om
planlægning i kystnærhedszonen
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Saglige hensyn
Skovshoved hotel (2009.188H):
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Saglige hensyn
Scientology-skolen (MAD.1999.75):
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Saglige hensyn
Case
-

Er det et sagligt relevant hensyn ved udstedelse af påbud med hjemmel i planloven
at regulere, hvor mange gæster, der må komme på besøg i en bolig, eller hvilke
bestemte grupper af mennesker, der må besøge eller anvende en ejendom?
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Saglige hensyn
Case
-

-

Er det et sagligt relevant hensyn ved udstedelse af påbud med hjemmel i planloven
at regulere, hvor mange gæster, der må komme på besøg i en bolig, eller hvilke
bestemte grupper af mennesker, der må besøge eller anvende en ejendom?
NMK-33-02209
• Købenavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende ejendommen
Tudskærvej 30 i Vanløse til klubhus for personer med tilknytning til Banditos.
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
•

UPS!

-

Forhold etableret i strid med lokalplan
• Retlig lovliggørelse: dispensation eller ny lokalplan
• Fysisk lovliggørelse: påbud om overholdelse

-

Forhold etableret i landzone uden landzonetilladelse
• Retlig lovliggørelse: efterfølgende tilladelse til forholdet
• Fysisk lovliggørelse: påbud om at fjerne forholdet
•

Afvejningen af hensyn for og imod
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
•

Den retlige ramme for valget
-

Ville der være meddelt tilladelse, hvis der forudgående var ansøgt herom?
• JA
• Fysisk lovliggørelse udelukket
•

NEJ
• Udgangspunktet er fysisk lovliggørelse, medmindre tilstrækkeligt
tungtvejende grunde taler for retlig lovliggørelse
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
Hensynet til naboerne og
myndighedernes adfærd
(passivitet)

Værdispildsbetragtninger
og hensynet til en ejer i
god tro

Planlovens formål og
retshåndhævelse

Retlig eller fysisk
lovliggørelse?
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
•

Case – ulovlig placering af gyllebeholder
-

Ejeren af en landbrugsejendom opfører med tilladelse fra kommunen yderligere en
gyllebeholder på sin ejendom. Dette bliver påklaget af en nabo til amtet og
efterfølgende Natur- og Miljøklagenævnet, der finder, at der skulle være givet
tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, og at der ikke kunne gives tilladelse hertil,
hvorfor gyllebeholderen skal fjernes.
- Uddrag af faktiske omstændigheder:
• Der ville ikke være blevet tilladelse, hvis ejerne inden opførelsen havde søgt om
tilladelse til placering det pågældende sted.
• Ejeren var som følge af kommunens accept i god tro ved opførelsen og skulle
derfor holdes skadesløs for udgifter ved nedrivning.
• Gyllebeholder placeret i tilslutning til eksisterende bebyggelse og er knapt synlig
fra landevejen, men var dog synlig i landskabet generelt.
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
•

Case – ulovlig placering af gyllebeholder
-

U.2000.2412H:
• ”Naturklagenævnet har tiltrådt amtets vurdering, hvorefter der ikke ville være givet
tilladelse til opførelse af gyllebeholderen det pågældende sted, såfremt der inden
opførelsen var søgt om landzonetilladelse.
• Det er under sagen uomtvistet, at en sådan ansøgning ikke ville være blevet
imødekommet.
• Højesteret finder, at udgangspunktet herefter er, at der skal ske fysisk lovliggørelse,
medmindre der som følge af gylletankens faktiske etablering er tilstrækkeligt
tungtvejende grunde til retlig lovliggørelse.”
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Fysisk eller retlig lovliggørelse?
•

Case – ulovlig placering af gyllebeholder
-

U.2000.2412H:
• ”Naturklagenævnet skulle ved sin afgørelse heraf afveje hensyn til de landskabelige
værdier m.v. og til en effektiv håndhævelse af planloven over for hensyn til ejeren af
gylletanken, og tabet ved tankens fjernelse og genopførelse samt det
samfundsmæssige værdispild.”
• Herefter blev følgende inddraget:
• Naboernes interesse
• Det økonomiske tab for ejeren – skadesløsholdelse
• Landskabelige hensyn
• Hvorefter Højesteret fandt, at Naturklagenævnets afgørelse om, at der skule ske
fysisk lovliggørelse var lovlig.
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Passivitet/manglende håndhævelse
Myndigheden
bliver bekendt med
det ulovlige forhold

Passivitet?

Tid

Manglende
håndhævelse?
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Passivitet/manglende håndhævelse
• Manglende håndhævelse (NKO nr. 334)
- Kommunens ret til fysisk lovliggørelse kan fortabes, når der er gået en vis, længere tid.
- Afhænger af en konkret vurdering af bl.a.
• karakteren af den ulovlige indretning samt
• en afvejning af den almene interesse i lovliggørelse overfor hensyn til
ejeren/brugeren af den ulovlige indretning

• Passivitet (NKO nr. 334)
- Hvis der foreligger passivitet fra myndighedens side, dvs. at kommunen har kendt til
den ulovlige indretning uden at foretage sig noget, vil retten til at forlange fysisk
lovliggørelse fortabes i løbet af kortere tid.
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Passivitet/manglende håndhævelse
• Manglende håndhævelse
- Påbud om fjernelse af plantedæk og pavillon (j. nr. 03-33/150-0002)
• (ca. 12-14 år)
- Påbud om nedrivning af legehus og redskabsskur (j. nr. 03-33/200-0070)
• (ca. 15 år)

• Passivitet
- NMK-33-01687:
• ”På trods af, at klager først ses at reagere ved klage af 10. januar 2013, finder Natur- og
Miljøklagenævnet, at kommunen henset til den tid, der er forløbet mellem den første henvendelse til
klager i august 2011 og kommunens afgørelse i juni 2012, som er en periode på ca. 10 måneder, har
udvist passivitet på en sådan måde, at kommunen nu har fortabt retten til at kræve lovliggørelse, dvs.
kræve ophør med at drive detailsalg med cykler.”
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Officialprincippet
•

De nødvendige oplysninger for en afgørelse skal tilvejebringes:
•
•

Domstolene: Forhandlingsprincippet
Myndighederne: Officialprincippet

•

Myndighederne har som udgangspunkt ansvaret for, at de nødvendige
oplysninger foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget

•

Myndighederne har i en række tilfælde mulighed for at lade en ansøger eller
adressat medvirke til sagens oplysning, men myndighederne skal sikre, at de
oplysninger, som lægger til grund for oplysninger er korrekte
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Officialprincippet
•

NMK-43-00474 (vedligeholdelse af rørlagt vandløb)
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Officialprincippet
•

NMK-43-00474 (vedligeholdelse af rørlagt vandløb)
•

•
•
•

”Lolland Kommune lægger i afgørelsen afgørende vægt på drænkortet fra 1935. På
dette ses alene, at der er ført et dræn ind på klagers grund. Drænets forløb er ikke
nærmere beskrevet andre steder. […]
Klager gør under sagen gældende, at drænet evt. kan ligge i skellet mellem hans
ejendom og naboejendommen mod vest.
Synspunktet underbygges af det faktum, at der findes brønde i skellet mellem klager og
naboejendommen mod vest. […]
På baggrund af sagens oplysninger finder nævnet ikke, at Lolland Kommune har
undersøgt sagen tilstrækkeligt til at kunne lægge til grund, at drænet alene forløber
over klagers matrikel.”
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Lighedsprincippet
Lighedsprincippet
•

Lige forhold skal behandles lige

•

Forskelsbehandling af ensartede forhold skal være begrundet i saglige og
lovlige hensyn

•

Praksisændringer OK – hvis sagligt begrundede og ikke vilkårlige

•

Praksis for én kommune ikke (nødvendigvis) bindende for en anden
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Lighedsprincippet
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Lighedsprincippet
Lighedsprincippet
•

Case
- Ansøgeren fik afslag på dispensation fra en byplanvedtægt til at etablere en tilbygning på 24
m².

- Dette blev begrundet med, at tilbygningen ville være en ikke uvæsentlig tilsidesættelse af
bestemmelserne i en byplanvedtægt.

- Ansøgeren påklagede afslaget med henvisning til, at kommunen i området havde givet tilladelse til
nedrivning af små huse og opførelse af nye huse med mere fremtrædende placeringer.
- Hvordan skal kommunen forholde sig?
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Lighedsprincippet
Lighedsprincippet
•

Case - MAD 2007.2294NMK:
- ”På denne baggrund – hvor sagerne ifølge billedmaterialet ligner hinanden ganske meget, og hvor
kommunen ikke har givet en fyldestgørende forklaring på, hvorfor de er behandlet forskelligt –
finder Naturklagenævnet, at kommunen har tilsidesat princippet om ligelig behandling af
borgerne i relation til byplanvedtægtens § 6 stk. 4.

- Nævnet finder således, at X Kommune ved at meddele de omhandlede tilladelser har fraskrevet sig
muligheden for i denne sag at modsætte sig det ansøgte med henvisning til, at den ansøgte
tilbygning ville være en ikke uvæsentlig tilsidesættelse af byplanvedtægtens § 6 stk. 4c.”
- § 6, stk. 4, i byplanvedtægten omhandlede forbud mod placering af bygninger på
klitter/bakketoppe.
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Lighedsprincippet
Lighedsprincippet
•

Case:
- Ejendommen var omfattet af en lokalplan, hvor var fastsat en bebyggelsesprocent på
25, og at carporte ikke måtte opføres uden byrådets særlige tilladelse.
- Kommunen blev opmærksom på, at der på ejendommen var opført en 35 m2 stor
dobbelt carport i stedet for en tidligere carport på 16 m2. Kommunen meddelte i
december 2009 afslag på lovliggørende dispensation, bl.a. med henvisning til at
bebyggelsesprocenten var overskredet.
- Afgørelsen blev påklaget af ejer, der bl.a. anførte, at afgørelsen var udtryk for usaglig
forskelsbehandling og en praksisændring med tilbagevirkende kraft. Kommunen
bemærkede hertil, at det i forbindelse med sagen var besluttet at foretage en generel
opstramning af administrationspraksis i området vedr. overholdelse af
bebyggelsesprocent, og at dette i januar 2010 var meddelt alle ejendomme i området.
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Lighedsprincippet
Lighedsprincippet
•

Case - MAD 2011.603NMKN:
•

”X Kommune har tilkendegivet, at der tidligere er meddelt dispensation fra
bebyggelsesprocenten, men at kommunen har besluttet at stramme op på administrationen,
således at der som udgangspunkt ikke meddeles dispensation …

•

At kommunen tidligere har dispenseret i lignende sager er imidlertid ikke ensbetydende med, at
kommunen stedse skal følge denne praksis, men kommunen kan beslutte at ændre praksis.

•

Som anført af klagerne kan det forekomme ønskeligt og hensigtsmæssigt, at en praksisændring
meldes ud, inden der træffes afgørelse på grundlag af den nye praksis. Som udgangspunkt er
dette imidlertid ikke en gyldighedsbetingelse i forhold til en konkret afgørelse.”
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Forbuddet mod skøn under regel
Skøn under regel
•

Myndighedens egen praksis/”egne regler”

•

Må ikke få karakter af ufravigelige regler

•

Pligt til altid at foretage et konkret skøn i den enkelte sag
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Forbuddet mod skøn under regel
Skøn under regel – eksempel (FOB.2002.373) :
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Proportionalitetsprincippet
•

Proportionalitetsprincippet indeholder et krav om nødvendighed:
•

•

Hvor forvaltningen har et valg mellem flere typer af indgreb til opnåelse af et
ønskeligt resultat, følger det af princippet, at forvaltningen er forpligtet til at vælge
det indgribende, som er tilstrækkelig til opnåelse af formålet

Proportionalitetsprincippet indeholder et krav om forholdsmæssighed:
•

Forvaltningen må kun iværksætte et indgreb, hvis det står i rimeligt forhold til det
mål, som forfølges
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Proportionalitetsprincippet
Case:
- Ansøgning om udbygning af eksisterende hus og udearealer.
- Der blev etableret et svævende balkon, som ikke var beskrevet i ansøgningen.
- Kommunen skrev til klageren, at kommunen var blevet opmærksom på, at der bygget
en terrasse ud over skrænten til Øresund uden kommunens godkendelse.
- Spørgsmålet var herefter om der skulle ske fysisk eller retlig lovliggørelse?
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Proportionalitetsprincippet
Case - NMK-33-02083:
- ”Klager har oplyst, at den svævende balkon har kostet 236.500 kr. at etablere, og at
udgiften til at fjerne balkonen vil udgøre 42.000 kr.
- Kommunen har i sin afgørelse bl.a. lagt vægt på, at kommunens praksis er meget restriktiv i
denne type sager, og at kommunen ikke ønsker at tillade yderligere et terrasseanlæg ud
over skrænten. Kommunen har derudover lagt vægt på retshåndhævelseshensyn og
præcedensvirkning af en dispensation. Kommunen har desuden i forhold til
proportionalitetsprincippet tillagt byggeforbuddet i lokalplanen stor vægt.
- I denne sag er der ikke meddelt byggetilladelse til den svævende balkon, og klager kunne
derfor ikke med rette gå ud fra, at balkonen lovligt kunne opføres. Natur- og
Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen ikke, at det
er i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip at meddele afslag på retlig
lovliggørelse af balkonen. Der er herved tillige lagt vægt på, at der ikke er tale om en
bagatelagtig overskridelse af et forbud i lokalplanen, som går ud på, at der ikke må
indrettes anlæg på skrænten mod Øresund (§ 9.3).”
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Proportionalitetsprincippet
Case - NMK-33-02083:
- ”Efter praksis lægges der en vis vægt på spørgsmål om værdispild i sager om lovliggørelse.
Hensynet til at undgå eller begrænse et værdispild er som udgangspunkt sagligt, men står i
modsætning til hensynet til retshåndhævelsen, som normalt må veje tungt. Ved vurderingen
af hvilken vægt, hensynet til retshåndhævelsen skal have, indgår også overvejelser om den
mulige præcedensvirkning.”
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Procedurer
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Procedurer - oversigt
1. Afgørelsesbegrebet
2. Inhabilitet
3. Partshøringspligt
4. Begrundelse
5. Klage
6. Domstolsprøvelse
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Afgørelsesbegrebet
• Hvorfor er det vigtigt om noget er afgørelse?
- Betydning ift. forvaltningslovens anvendelse

• Definition:
- ”Sproglige tilkendegivelser som går ud på at fastslå, hvad der er eller skal være
gældende ret i et foreliggende tilfælde”

• Kendetegn:
-

Fra offentlig myndighed
Ensidigt fastsætte hvad der er eller skal være gældende ret
Rettet mod borger eller juridisk person
På offentligretligt grundlag
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Afgørelsesbegrebet
• Faktisk forvaltningsvirksomhed
• Kendetegn:
- Leder ikke frem mod en egentlig beslutning
- Ikke sagsbehandling
- Fysisk, faktisk handling
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Afgørelsesbegrebet
• Case:
- En beboer på Læsø har i brev af 18. juli 2013 klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over
Læsø Kommunes beslutning, som er meddelt i brev af 12. juli 2013, om at sætte en
række tilsynssager i bero.
- Klager mener, at Læsø Kommune er forpligtet til at bringe den omfattende ulovlige
anvendelse af ejendomme på Læsø til ophør, fordi kommunen skal håndhæve de
gældende lokalplaner, som udlægger bestemte områder til helårsbeboelse.
Kommunen er forpligtet til at håndhæve de gældende lokalplanbestemmelser om
helårsbeboelse, indtil de er erstattet af andre anvendelsesbestemmelser i nye
lokalplaner, hvilket kræver revision af kommuneplanen.

- Er det en afgørelse, at sagerne stilles i bero?
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Afgørelsesbegrebet
• Case - NMK-33-01986:
- ”En beslutning om at sætte en sag i bero er en procesbeslutning, som ikke er omfattet af det almindelige
forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. Det samme gælder en beslutning om at indlede proceduren med at
tilvejebringe et nyt plangrundlag.”
- ”Læsø Kommune har - hverken med beslutningen om at stille tilsynssagerne i bero eller med beslutningen
om at indlede proceduren med at tilvejebringe et ændret plangrundlag - truffet en afgørelse (efter
planloven).”
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Afgørelsesbegrebet
• Afgørelsesbegrebets betydning:

Sagsoplysning
(officialprincippet,
partshøring)

Begrundelse

Klagevejledning

Afgørelse
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Inhabilitet
Forskellige inhabilitetsformer
• Myndighedsinhabilitet
•
•

•

Generel inhabilitet (forebyggelse af speciel inhabilitet)
•

•

Ikke lovreguleret
Intern substitution, hvis muligt (FOB 1997.150)

Fx kommunestyrelseslovens § 29

Speciel inhabilitet
•

FVL kap. 2 (§§ 3-6)
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Inhabilitet
Speciel inhabilitet forvaltningslovens § 3, stk. 1
1. Økonomisk eller personlig interesse i sagen
2. Familiemæssig tilknytning
3. Ledende ansættelsesforhold/bestyrelseshverv mv.
4. To-instansprincippet
5. Opsamlingsbestemmelse
•

§ 3, stk. 2 – Undtagelsesbestemmelse
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Inhabilitet
Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5
• ”Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en
bestemt sag, hvis
• …
• …

• 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om
vedkommendes upartiskhed”.
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Inhabilitet
Case – den inhabile borgmester
- Borgmesteren, der var jer af ejer af det areal, som med lokalplanen kunne bebygges,
deltog ikke i behandlingen af lokalplanforslaget i økonomiudvalget.
- Det vedtagne lokalplanforslag blev dog underskrevet af borgmesteren.
- Borgmesteren havde via korrespondance og forhandling med den daværende
miljøminister været en afgørende drivkraft i arbejdet med projektets tilblivelse og
muliggørelse, forud for kommunens udarbejdelse af det egentlige lokalplanforslag.
- Problemer i forhold til inhabilitet?
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Inhabilitet
Case - MAD.2008.431:
- Borgmesteren erklærede sig inhabil ved udvalgs- og byrådsbehandlingen af
lokalplanforslaget og deltog ikke i møderne. Forslaget er imidlertid underskrevet af
borgmesteren. Uanset kommunens forklaring om, at der alene er tale om en formalitet, så
finder flertallet, at underskriften på lokalplanforslaget forud for offentlighedsfasen
indikerer – i hvert fald for omverdenen – at borgmesteren har været med til at behandle
sagen. … Flertallet finder, at borgmesterens underskrift på planforslaget set blandt andet
på baggrund af hans aktive deltagelse i det forudgående forløb må føre til planforslagets
ugyldighed.”
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Inhabilitet
Case – inhabilt kommunalbestyrelsesmedlem
• Sagen vedrørte vedtagelsen af en lokalplan for boligbebyggelse i et
haveområde. Lokalplanen havde til formål at sikre mulighed for etablering af
boligbebyggelse i den mindst følsomme del af Nellemann´s Have samt i øvrigt
at sikre haveanlæggets bevaring og renovering.
• Kommunalbestyrelsesmedlemmet var samtidig formand for bestyrelsen af
den fond, der ejede det omhandlede areal, og som havde anmodet om
igangsætning af lokalplanarbejdet.
• Kommunalbestyrelsesmedlemmets stemme var ikke udslagsgivende ved
vedtagelses af lokalplanen.
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Inhabilitet
Case - MAD 2007.983MKN:
”Det er imidlertid vanskeligt at godtgøre, hvad der har motiveret de habile
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at stemme som sket. Der foreligger i denne sag ikke
udskrift af protokoller eller lignende, som mere udførligt redegør for drøftelserne forud for
afstemningen. Da det klare udgangspunkt er, at inhabilitet medfører ugyldighed, og da
kommunen trods alt lettere kan skaffe sig de relevante oplysninger, må der påhvile
kommunen en vis bevisbyrde, hvis den påstår, at et inhabilt medlem af
kommunalbestyrelsen ikke i kraft af sin position og argumenter under den politiske proces
kan have påvirket stemmeudfaldet.”
Natur- og Miljøklagenævet ophævede herefter lokalplanen som ugyldig.
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Inhabilitet
Case – udvalgsformands inhabilitet:
• Kommune udsteder påbud om at fjerne ca. 660 tons kompost fra en
landejendom.
• Formanden for kommunens tekniske udvalg havde haft ”et langvarigt, intimt
forhold til gårdejerens hustru”.
• Hvilken betydning har det, at der har været enighed mellem forvaltningen og
teknisk udvalg om påbuddet?
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Inhabilitet
Case - U1999.689Ø:
• ”Landsretten lægger herved vægt på, at inhabilitet er en væsentlig
sagsbehandlingsmangel såvel konkret som generelt, fordi habilitetskravet har
karakter af en forvaltningsretlig retssikkerhedsbestemmelse. ”G” findes derfor …
ikke at kunne dømmes …, selvom det er ubestridt, at der hverken mellem
forvaltningen og teknisk udvalg, blandt medlemmerne af teknisk udvalg eller
mellem teknisk udvalg og kommunalbestyrelsen forelå nogen uenighed om
kommunens sagsbehandling eller de trufne afgørelser.”
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Partshøringspligt
• Betingelser:
1.

Part

2.

En afgørelsessag

3.

Hvor myndigheden er i besiddelse af væsentlige faktuelle oplysninger til
skade for parten, uden at parten er bekendt med, at myndighederne er i
besiddelse af disse oplysninger

4.

Der ikke er tale om en undtagelsessituation
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Partshøringspligt
Undtagelser
1.

Ubetænkeligt at undlade partshøring

2.

Partshøring vil medføre overskridelse af lovbestemte frister

3.

Modstående væsentlige interesser

4.

Oplysninger undtaget fra aktindsigt

5.

Afgørelsen berører en videre ubestemt kreds af personer, eller forelæggelsen er
forbundet med væsentlige vanskeligheder

6.

Der ved anden lovgivning er fastsat bestemmelser, der giver adgang til at
kommentere en påtænkt afgørelse
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Partshøringspligt
Forvaltningslovens § 21
-

”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at
sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden
kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

-

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
• udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
• partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige
hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller
• der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en
udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.”
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Partshøringspligt
Vejledning om styrket byggesagsbehandling
• ”Partshøring.
• Kommunen skal være opmærksom på at foretage en vurdering af om der er
naboer, som har væsentlig individuel retlig interesse i byggeriet, således at der i
henhold til forvaltningsloven skal foretages partshøring. Dette forudsætter en
konkret vurdering af det enkelte byggeprojekt og den relevante personkreds og vil
især være aktuel i forbindelse med eventuelle skygge- og indbliksgener.”
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Partshøringspligt
Case – forringelse af nabos udsigt
- Klager gjorde kommunen opmærksom på, at udgravningen til et sommerhusbyggeri i
skrænten gav rystelser der kunne mærkes i hans hus på toppen af skrænten, med fare
for sætning i husets fundament.
- Klager:
• “I september 1998 påtalte jeg over for Århus Kommune, at der på ejendommen (X)-vej nr.
( ) blev foretaget en meget voldsom jordafgravning, der var til fare for, at min grund, der
er beliggende ovenfor (X)-vej nr. ( ), kunne skride ned. Århus Kommune bad bygherren ‘
stoppe udgravningen omgående og de tilstødende grundes terræn sikres mod
nedskridning’. Udgravningen blev standset, men i løbet af vinteren skete små og store
jordskred. […]
• Sluttelig kan jeg oplyse, at nabohøring ikke har fundet sted, men at byggeriet dog atter er
stoppet på grund af manglende sikring af skrænten.”
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Partshøringspligt
Case – forringelse af nabos udsigt
- Sagen bliver indbragt for Statsamtet, der udtaler:
• ”Det er statsamtets opfattelse, at De ikke har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald for så vidt angår statsamtets stillingtagen til, om de formelle regler i
bygningslovgivningen er overholdt. Statsamtet har lagt afgørende vægt på, at udsigten fra
Deres ejendom ikke umiddelbart generes af det pågældende byggeri.”

- Hvad siger Ombudsmanden?
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Partshøringspligt
Case - FOB 2000.132:
- ”I tilfælde hvor en afgørelse har mere indirekte afledede virkninger for andre end
adressaten, må der anlægges en konkret vurdering af hvor væsentlige de berørte interesser
er, og herunder hvor stærkt behovet er for at den pågældende tillægges partsbeføjelser.
- I sager om byggetilladelse vil en nabo ikke uden videre være part, men dette vil dog normalt
være tilfældet hvis byggeriet beror på en dispensation og vil udsætte naboen for konkrete
(væsentlige) gener …”

- ”Statsamtets begrundelse er således væsentligst knyttet til eventuelle synsmæssige gener. De
har ikke bestridt at de synsmæssige gener må anses for uvæsentlige, og statsamtets
afgørelse er derfor på dette punkt for så vidt korrekt. Spørgsmålet er imidlertid om det er
korrekt alene at lægge vægt på de synsmæssige gener og se bort fra de afledede virkninger
af byggetilladelsen, nemlig risikoen for skade på klagerens ejendom.”
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Partshøringspligt
Andre eksempler:
- FOB1999.553:
• Ikke partsstatus i forhold til ovenlysvindue uden nævneværdige indbliksgener
- FOB2007.437:
• Partsstatus for nabo, der bl.a. havde mistet havudsigt
- MAD2008.825Ø
• Partsstatus for omboende som følge af indbliksgener
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Begrundelse
Forvaltningslovens § 24

1.

En henvisning til de relevante retsregler

2.

Hovedhensynene, der motiverede afgørelsen

3.

Beskrivelse af relevant faktum
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Begrundelse
Afgørelsesdisponering
1.

Kort beskrivelse af faktum
•
•
•

2.

Beskrivelse af reglerne på området
•

3.

Bl.a. de procesoplysende skridt, der er foretaget (i eksemplet bl.a. nabo-orientering og
besigtigelse)
Hvor meget byggefeltet skal fraviges
Hvilken udsigts-/indsigtspåvirkning, der er for naboerne

Der kan dispenseres, medmindre i strid med planens principper, jf. PL § 19

Vejledende materiale, praksis eller andet, der har været inddraget
•

Henvisning til, at lokalplaners bygningsregulerende bestemmelser som udgangspunkt ikke
tilhører planens principper, jf. planvejledningen
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Begrundelse
Afgørelsesdisponering
• 4. Vurderingen – både i relation til hjemmel og i relation til skøn
•
at det ansøgte ikke er en del af planens principper, jf. planens formålsbestemmelse, og
kommunen derfor finder at have dispensationshjemmel i PL § 19,
•

at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige gener i form af fjernelse af udsigt eller skabelse af
indsigt,

•

at områdets karakter i øvrigt ikke ses at blive påvirket af en imødekommelse af det ansøgte,

•

at kommunen er enig i, at der bør udvises tilbageholdenhed med meddelelse af
dispensationer fra lokalplaner, men at det ikke betyder, at der ikke kan meddeles sådanne,
særligt hvor det ikke medfører væsentlige gener for omboende
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Begrundelse
FOB.2000.132
”Statsamtet har i sin begrundelse redegjort for de forhold der er tillagt vægt. Begrundelsen
giver imidlertid ingen forklaring på hvorfor der alene er lagt vægt på de synsmæssige gener
og ikke på risikoen for skader på klagerens ejendom. Under hensyn til at klageren netop lagde
afgørende vægt på denne risiko, havde det efter min opfattelse været hensynsfuldt om
statsamtet udtrykkeligt havde forklaret hvorfor denne risiko ikke kunne tillægges betydning i
den konkrete sag. Jeg anser det for beklageligt at statsamtet undlod dette. Jeg har gjort
statsamtet bekendt med min opfattelse, men foretager mig ikke herudover mere vedrørende
dette forhold.”
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Klage

•

Udgangspunkt:
•

•

Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter planloven kan påklages
til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 58, stk. 1,
nr. 4

Undtagelser:
•

Afgørelser om landzonetilladelse, ekspropriation (ikke ekspropriationserstatning)
og VVM-tilladelser - fuld efterprøvelse af såvel retlige som skønsmæssige
spørgsmål, jf. § 58, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5
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Klage

• Klageberettigede:
Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. § 59, stk. 1
• Smh. med ”væsentlig og individuel interesse”
• Særlig bestemmelse om visse foreninger og organisationers klageret i § 59, stk. 2
•

Klagefristen, jf. § 60, er 4 uger fra;

•
•
•
•

afgørelsen er meddelt,
hvis offentlig bekendtgjort - fra bekendtgørelsen, eller
hvis hverken individuelt underrettet eller offentlig bekendtgjort - fra kendskab
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Klage
Klagegebyr:

•
•

Det koster kr. 500,- for at klage til Naturklagenævnet. Betalingsfristen er 14 dage

•

U.2007.1093H (Klagegebyr): Klage afvist, da beløbet blev betalt én dag for sent
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Klage
Klagevejledning (forvaltningslovens § 25)
1.

Indhold

2.

Afgørelsen kan påklages (helt eller delvist)

3.

Til hvilken klageinstans, der kan klages

4.

Hvortil klagen sendes

5.

Klagefristen
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Klage
•

Annoncer som klagevejledning

•

Er annoncer tilstrækkelig klagevejledning?
•
•

•

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Vedtagelse af kommuneplantillæg

Miljøvurderingslovens § 4, stk. 4:
•

”Hvis myndigheden træffer afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en
miljøvurdering, skal myndigheden snarest muligt og før den endelige godkendelse eller
vedtagelse af planen eller programmet offentligt bekendtgøre denne afgørelse og
begrundelsen herfor. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om, i hvilket omfang
afgørelsen kan påklages og fristen herfor.”

120

Domstolsprøvelse
•

Grundlovens § 63, stk. 1:

• "Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om
øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådant spørgsmål, kan dog
ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at
efterkomme øvrighedens befaling."
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Domstolsprøvelse
•

Søgsmålsfrist – 6 måneder
•

•

Fristen regnes fra afgørelsen er meddelt, medmindre der er sket offentlig
bekendtgørelse – regnes fra bekendtgørelsen
Løber 6 mdr.’s-fristen fra underretningen?
• Hvis sagsøgeren er adressat for afgørelsen, må søgsmålsfristen regnes fra
meddelelsen af afgørelsen
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Domstolsprøvelse
Søgsmålsfrist

•
•

Fristen regnes altid fra den endelige administrative afgørelse

•

Søgsmålsfristen gælder også ved erstatningssøgsmål, hvis der under sagen
præjudicielt skal tages stilling til lovligheden af en afgørelse

•

Søgsmålsfristen gælder ikke, hvor afgørelsen forelægges domstolene som grundlag
for en straffesag
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Domstolsprøvelse
•

Rette sagsøger
•

Ejere, brugere, naboer m.fl.

•

Førsteinstansen (kommunen)
• Udg. pkt.:
• En forvaltningsmyndighed, der har truffet afgørelse i en sag, kan som
udgangspunkt ikke uden særlig hjemmel indbringe rekursinstansens
afgørelse i sagen for domstolene
•

Modif.:
• Særlig konkret interesse
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Domstolsprøvelse
• Kommuners søgsmålsret
• U.2007.1074.H:
•

Kommunes meddelelse om lokalplanstridigt forhold (pga. nu ophævet servitut)
tilsidesat af NKN

•
•

Højesterets flertal (4):
”…kommunen har en væsentlig planlægningsmæssig interesse i en
domstolsprøvelse…”

•
•
•

Højesterets mindretal (1):
”Kbh. Kommune [har] ikke som planmyndighed … søgsmålskompetence…
…kommunen har ikke påvist en sådan konkret interesse i sagen, at der desuagtet kan
tillægges kommunen søgsmålsret…”
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Den nye offentlighedslov
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Den nye offentlighedslov
1. Generelt
2. Formål
3. Aktindsigtsanmodningen (retten til aktindsigt og undtagelser)
4. Forskellige emner
-

Indsigt i del af dokument
Tavshedspligt
Egenacces
Meroffentlighed
Notatpligt
Meroffentlighed
Krav til behandling og klagemulighed
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Den nye offentlighedslov
Var det overhovedet nødvendigt med en ny offentlighedslov?
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Den nye offentlighedslov
Var det overhovedet nødvendigt med en ny offentlighedslov?

Siden den tidligere lov trådte i kraft den 1. januar 1987:
• digital kommunikation
• offentlige opgaver henlagt til organer,
der ikke omfattes af de gældende
offentlighedslov
• direktorater og styrelser i stigende grad
involveret i ministerbetjening
• den politiske beslutningsproces
indledes i dag i vidt omfang, inden der
foreligger et egentligt
lovgivningsgrundlag
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Den nye offentlighedslov

Principielle udvidelser:
- Lovens anvendelsesområde

- Ophævelse af subjektivt identifikationskrav

Principielle indskrænkninger:

- Databaser

- Kalendere

- Meroffentlighed

- Ministerbetjening

- Journalisering, postliste, offentlighedsportal
- Bødeforlæg, ledelseskontrakter, visse interne dok.

- Procedure
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Formålsbestemmelse
Lovens formål (§ 1):
Sikre åbenhed hos myndigheder mv. med henblik på at understøtte
• Informations- og ytringsfriheden
• Borgernes deltagelse i demokratiet
• Offentlighedens kontrol med forvaltningen
• Mediers formidling af information til offentligheden
• Tilliden til den offentlige forvaltning
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Hvem er omfattet?
Omfattede af loven (§§ 2-6):
• Myndigheder (§ 2)
• Selvejende institutioner mv. oprettet ved lov (§ 3, stk. 1, nr. 1)
• Selvejende institutioner mv., der udøver offentlig virksomhed af mere
omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn og
kontrol (§ 3, stk. 1, nr. 2)
• Visse energiselskaber (§ 3, stk. 2)

132

Hvem er omfattet?
Omfattede af loven (§§ 2-6):
• KL og Danske Regioner (§ 3, stk. 1, nr. 3)
• Selskaber, der for mere end 75 % ejes af danske offentlige myndigheder, dog
ikke børsnoterede (§ 4)
• Selskaber, institutioner mv., der vel eller i henhold til lov træffer afgørelser på
det offentliges vegne (§ 5)

Pligt for den offentlige myndighed til at indhente oplysninger fra virksomheder,
der efter aftale udfører opgave, der påhviler det offentlige (§ 6)
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Aktindsigtsanmodningen
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Aktindsigtsanmodningen
2. Bekræftelse på modtagelse af
anmodning
- Hvad skal myndigheden svare?

-Behov for yderligere oplysninger?
1. Modtagelse af anmodning om
aktindsigt
- Adgang til aktindsigt?
- Hvem modtager anmodningen?
- Hvem har fremsat anmodning?
3. Gennemgang af anmodning
- Kan der gives aktindsigt alle
dokumenter?
- Kan der gives aktindsigt i alle
oplysningerne?
- Tidsfrister
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Retten til aktindsigt
Indsigtsret
• HR (§ 7):
- ”Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet
af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens
virksomhed. ”

• Undtagelser
-

Visse sager (§§ 19-22)
Visse dokumenter (§§ 23-27)
Visse oplysninger (§§ 28-34)
Forholdet til tavshedspligt (§ 35)
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Identifikationskrav
Identifikationskrav (§ 9)
• Anmodningen skal
- indeholde nødvendige oplysninger og
- angive tema

• Mulighed for afslag hvis
- uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller
- retsstridigt formål
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Undtagelser
Undtagelser fra retten til aktindsigt

Undtagne sager §§ 19-22

Undtagne dokumenter §§ 23-27

Lars har den
12. december
2011
modtaget
flere
forskellige
gaver…

Undtagne oplysninger
§§ 28-33
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Undtagne sager
Undtagne sager (§§ 19-22)
• Strafferetsplejen (§ 19)
- Bødeforlæg (§ 19, stk. 2 og 3)

• Lovgivningssager (§ 20)
- Bortfalder, når/hvis lovforslag fremsættes

• Ansættelsessager (§ 21)
• Kalendersager (§ 22)
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Undtagne sager
Case
- Undervisningsministeriet modtager aktindsigtsanmodning i en sag om afskedigelse af
en medarbejder på en privat selvejende daghøjskole.
- Undervisningsministeriet har oprettet sagen fordi ministeriet efter anmodning fra
daghøjskolen har besvaret et brev fra den afskedigede medarbejder til skolen, og i den
forbindelse har modtaget sagens dokumenter fra skolen.
- Undervisningsministeriet er ikke i øvrigt involveret i den pågældende sag og er
herunder ikke klagemyndighed i forhold til skolens afgørelse om afskedigelse, men
fører dog tilsyn med skolen (men ikke den enkelte lærer).
- Kan sagen undtages fra aktindsigt?
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Undtagne sager
Case – FOB.2000.46:
- Ombudsmanden mente, at de almindelige regler om aktindsigt gjaldt, da der ikke var
tale om ansættelse i det offentliges tjeneste, men om en privat ansættelse.
- At dokumenterne lå hos en offentlig myndighed, betød, at sagen var omfattet af den
dagældende offentlighedslov, men ikke at sagen blev betragtet som et personalesag.
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Undtagne dokumenter
Undtagne dokumenter (§§ 23-27)
• Interne dokumenter (§ 23)
• Ministerbetjening (§ 24)
• Indsigt i visse selvstændige dokumenter i endelig form (§ 26)
• Andre dokumenter (§ 27)
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Undtagne dokumenter
Interne dokumenter (§ 23):
Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter
anses
1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående,
2) dokumenter, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at
en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og
3) dokumenter, der udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger
eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer.
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Undtagne dokumenter
Case - interne dokumenter
- Kan en kommune undtage en redegørelse fra et privat firma, som indeholder
undersøgelser forud for eventuel lokalplanlægning af et område til boligformål?
- Der er tale om arbejde som kommunen selv ville have udført, hvis andre presserende
opgaver ikke havde umuliggjort dette.
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Undtagne dokumenter
Case – MAD.2007.1398:
- Statsforvaltningen udtalte følgende:
• ”Det er statsforvaltningens opfattelse, at den omtalte redegørelse ikke kan sidestilles med
et internt arbejdsdokument, selvom den er udført af et privat firma som alternativ til, at
kommunen selv ville have udført arbejdet.
• Statsforvaltningen lægger vægt på, at det pågældende private firma ikke har udarbejdet
redegørelsen som led i et tilknytningsforhold til kommunen, men har udført den som led i
sin almindelige virksomhed.
• Den omhandlede redegørelse indeholder således efter sin egen ordlyd
Landinspektørgårdens vurderinger, og afspejler ikke Varde Kommunes egne interne
overvejelser med hensyn til sagens fortsatte behandling eller afgørelse.
• Statsforvaltningen mener således, at Varde Kommune ikke med hjemmel i
offentlighedslovens § 7 kunne meddele afslag på indsigt i den redegørelse, der er
udarbejdet af Landinspektørgården.”
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Undtagne oplysninger
Undtagne oplysninger (§§ 28-33)
• Interne faglige vurderinger (§ 29)
• Private forhold, forretningsforhold mv. (§ 30)

• Statens sikkerhed, udenrigspolitik mv (§§ 31-32)
• Diverse offentlige og private interesser (§ 33)
• Ekstraheringspligt (§ 28, stk. 1)
- relevante oplysninger om en sags faktiske grundlag
- eksterne faglige vurderinger

• Undtagelser fra pligten (§ 28, stk. 1)
- uforholdsmæssigt ressourceforbrug
- oplysningerne tilgængelige i andre dokumenter
- offentligt tilgængelige
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Undtagne oplysninger
Case – undtagelse af oplysninger
- Aktindsigtsanmodning i korrespondance mellem Erhvervsministeriet og
Kammeradvokaten i forbindelse vedrørende lånesager omkring bygningen af seks
skibe fra et skibsværft.
- Afslag med følgende begrundelse:
• ”Korrespondancen mellem ministeriet og Kammeradvokaten, indeholder økonomiske
oplysninger om de private personer/virksomheder, der ejer skibene, bl.a. omfanget af
garantistillelsen. Disse oplysninger omfatter enkeltpersoners/virksomheders økonomiske
forhold, der ikke normalt ville være offentligt tilgængelige.”
- Er begrundelsen tilstrækkelig for at nægte aktindsigt?
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Undtagne oplysninger
Case – FOB.1997.105:
• ”Der foreligger ikke nærmere oplysninger om hvilke økonomiske tab der er tale om,
herunder på hvilken måde aktindsigten vil kunne påføre personerne eller virksomhederne
tab. Jeg må derfor lægge til grund at Erhvervsministeriet ikke i overensstemmelse med
offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, har foretaget en nærmere vurdering af om det vil
være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed oplysningerne
angår, at begæringen ikke imødekommes.”
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Den nye offentlighedslov
Herudover:
-

Indsigt i del af dokument
Forholdet til tavshedspligt
Mulighed for egenacces
Meroffentlighed
Notatpligt
Databaser
Journaliseringspligt
Krav til behandling og klage
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Indsigt i del af dokument
Indsigt i en del af et dokument (§ 34)
• Pligt til at meddele indsigt hvis ikke
- prisgivelse af §§ 30-33-hensynene
- klart vildledende information
- ikke har et forstående eller sammenhængende meningsindhold
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Tavshedspligt
Forholdet til tavshedspligt (§ 35)
• Lovbestemt tavshedspligt har forrang for pligt at meddele aktindsigt
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Egenacces
Egen acces
• HR (§ 8):
- Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan forlange at blive gjort
bekendt med oplysningerne herom.

• Undtagelser
- Om statens sikkerhed (§ 31)
- Om udenrigspolitiske forhold (§ 32)
- Om diverse offentlige og private interesser (§ 33)
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Meroffentlighed
Meroffentlighed (§ 14)
• Vedrører
- sager, dokumenter og oplysninger, der kan undtages fra indsigt, men hvor
myndigheden alligevel vurderer, at der kan gives aktindsigt.

• Meroffentlighed skal overvejes af egen drift
• Tavshedspligt/persondatalovens §§ 6-8
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Notatpligt
Notatpligt (§ 13)
• ”I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den
pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver
bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige
vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om
indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis
oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.”

• Gælder også væsentlige sagsbehandlingsskridt.

154

Journaliseringspligt
Journaliseringspligt (§15)
• Dokumenter til og fra en offentlig myndighed
- Papirdokumenter
- E-mails, sms-er

• Interne dokumenter
- i endelig form

• Tidsmæssige betingelser
- dokumenter (3-4 arbejdsdage)
- e-mails (7 arbejdsdage)
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Krav til behandling og klage
Behandling af anmodninger om aktindsigt (§§ 36-41)
• Myndighed afgør ”snarest” om anmodning kan imødekommes, jf. § 36
- Som udgangspunkt inden for 7 arbejdsdage

• Afgørelser kan påklages til overordnet myndighed eller kommunaltilsynet, jf. §§
37 og 38.
• Særskilt mulighed for at klage over sagsbehandlingstid, jf. § 39
• Dokumenter skal som udgangspunkt udleveres i den form, som den der har
fremsat anmodningen ønsker, jf. § 40
- U: offentligt tilgængeligt, umuligt eller vanskeligt
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Spørgsmål og sparring
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