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De overordnede temaer 

1. Forvaltningsret – i det planretlige univers 
 Gennemgang af teorien 

 Inddragelse af retspraksis 

 

2. Opgaveløsning 
 Løsning af en eksamensopgave i forvaltningsret fra juridisk 

bacheloreksamen på Københavns Universitet 

 

3. Et uddrag af dagligdagens dilemmaer 
• Udvalgte eksempler fra planområdet med forvaltningsretlige 

perspektiver 
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Forvaltningsretten – teori og praksis 

1. Saglige og relevante hensyn, herunder navnlig 

fysisk/retlig lovliggørelse 

 

2. Proportionalitets- og lighedsprincippet 

 

3. Inhabilitet 

 

4. Officialprincippet og partshøring 

 

5. Begrundelsespligten 

 

6. Klagevejledning og søgsmålsfrister 
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Saglige og relevante hensyn 
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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 derfor 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, 

1. at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering 

sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og 

kommuner, 

2. at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og 

landskaber, 

3. at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og 

landskabsressource, 

4. at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og 

5. at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i 

planlægningsarbejdet.” 
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Planlovens formål og lovlige 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 



8 

Planlovens formål og lovlige hensyn 

Eksempel fra praksis om ”saglige 

planlægningsmæssige hensyn” 

 

 MAD.1999.75V (Scientology-skolen) 

 Saglig planlægningsmæssig begrundelse for at 

hindre udvidelse af friskole  

 

 



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 helt eller delvis 

overholdelse af lokalplanen 

 

• Forhold etableret i landzone uden landzonetilladelse 

• Retlig lovliggørelse: efterfølgende tilladelse til forholdet 

• Fysisk lovliggørelse: påbud om helt eller delvist at fjerne 

forholdet 

 

• Afvejningen af hensyn for og imod 

 

10 



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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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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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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Yderligere retspraksis ved HD  

• Bilka Horsens 
• Lovliggørelse 

• Erstatning 

 

• Bilka Fields 

 

• Aller 

 

• Skrumpsager 

 

• Vatelunden 

 

• Lokdam 
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Ligheds- og proportionalitetsprincippet 
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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 

MAD 2010.2234NMK: 

 

Kommune gav afslag på dispensation fra lokalplan til retlig 
lovliggørelse af indgangsportal 

 

Naturklagenævnet udtalte: 

”Forbuddet mod usaglig forskelsbehandling indebærer, at 
principielt ens sager skal behandles på samme måde. 
Forskellige udfald i enkeltsager må således kunne begrundes i 
relevante, saglige forskelle i sagerne.” 
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MAD 2007.2294N 

”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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MAD 2002.276 

Århus Amt havde i en årrække meddelt tilladelser til ridehaller i 
det åbne land 

 

Amtet besluttede imidlertid, at skærpe sin praksis, fordi der 
efterhånden var mange ridehaller i det åbne land 

 

Naturklagenævnet: 

”Der er forvaltningsretligt ikke noget til hinder for, at en 
myndighed skærper sin praksis, når beslutningen herom er 
baseret på saglige … relevante hensyn: Ønsket om at begrænse 
opførelsen af ridehaller under henvisning til, at der er opført så 
mange … er et sagligt … relevant hensyn”. 

 
28 



MAD 2011.603 NMKN 

”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 

 

• 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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Dispensationer og lighedsprincippet 

 

• Hvordan undgår man, at dispensationer, der i sagens 

natur er en undtagelse, skaber præcedens som følge af 

lighedsprincippet? 
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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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Kolding-dommen – UfR 2005.2949 H 

 
Udgangspunktet for sagen var en afvejning af genopretningsprincippet, 
herunder i JFL § 48, stk. 1 og det almindeligt gældende 
forvaltningsretlige proportionalitetsprincip.  
 
I dommen fremkommer Højesteret med specielt én, særdeles 
bemærkelsesværdig, præmis.  
 
Under henvisning til bl.a. forarbejderne til jordforureningslovens § 41 
citerede Højesteret følgende fra forarbejderne: 
 
”For at der kan gives et påbud om oprydning, skal der være en miljø- 
eller sundhedsmæssig begrundelse for foranstaltningen. Ved en 
forurening, som ikke er særlig mobil, og som ligger dybt nede i jorden, 
må det vurderes, hvorvidt forureningen nu eller i fremtiden vil kunne 
udgøre noget problem.” 
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Kolding-dommen – UfR 2005.2949 H (fortsat) 

 
 
Herudover anførte Højesteret – helt centralt – følgende: 
 
”Højesteret finder, at proportionalitetsprincippet bl.a. må føre til, at en 
forurening eller restforurening med olie – uafhængigt af 
omkostningernes størrelse – som udgangspunkt ikke kan påbydes 
fjernet, hvis der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at den hverken 
aktuelt eller i fremtiden indebære en miljø- eller sundhedsmæssig 
risiko.” 
 
Bevisbyrden og et særdeles skærpet beviskrav påhviler således den 
påbudsadressat, der argumenterer for at efterlade en restforurening. 
Dette er en særdeles væsentlig pointe.  
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Inhabilitet 
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Forskellige inhabilitetsformer 

 
• Myndighedsinhabilitet 

• Ikke lovreguleret  
• Intern substitution, hvis muligt (Klaus Bondam-sagen) 
 

• Generel inhabilitet (forebyggelse af speciel inhabilitet) 
• Fx kommunestyrelseslovens § 29 
 

• Speciel inhabilitet  
• FVL kap. 2 (§§ 3-6) 

 

 

36 



Myndighedsinhabilitet 
 

Statsforvaltningsudtalelse af 16. december 2010 (Klaus Bondam): 

 

 ”Det er statsforvaltningens opfattelse, at der har foreligget 
myndighedsinhabilitet i teknik- og miljøforvaltningen i forbindelse 
med indgåelsen af de omhandlede aftaler med XX (Klaus Bondams 
partner) … Statsforvaltningen finder herefter, at spørgsmålet om, 
hvorvidt det i det enkelte tilfælde ville have været muligt at foretage 
substitution ved at overlade sagsforberedelsen i de omhandlede 
sager til en anden forvaltning underlagt en anden borgmesters 
daglige ledelse, burde have været forelagt for 
borgerrepræsentationen. 

 

 Statsforvaltningen har ikke grundlag for at udtale sig om, hvorvidt 
det konkret har været muligt at foretage substitution.”  

 

37 



Speciel inhabilitet FVL § 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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FVL § 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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Opsplitning grundet inhabilitet? 

 Statsforvaltningens udtalelse af 12. juni 2009: 

 

 ”Statsforvaltningen tager således alene stilling til 
spørgsmålet om, hvorvidt der i planloven er hjemmel til at 
opsplitte et forslag til kommuneplan med den virkning, at et 
habilitetsbegrundende forhold i forbindelse med forslagets 
regulering af den fremtidige arealanvendelse er til hinder for, 
at de berørte byrådsmedlemmer kan tage stilling til den 
øvrige del af kommuneplanen. … 

 Statsforvaltningen finder på denne baggrund, at der ikke er 
grundlag for at antage, at planloven giver adgang til at 
opsplitte kommuneplanen med mulighed for, at I kan deltage 
i behandlingen af dele af planforslaget.” 
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Inhabilitet på trods af ikke deltaget i 
beslutningsmøder 

MAD 2008.431N. Der var ingen tvivl om inhabilitet (ejerskab til projektjord). 
Spørgsmålet var om konsekvens, når ikke har deltaget i de afgørende møder: 

 

”Det fremgår af sagsforløbet, at borgmesteren via korrespondance og forhandling 
med den daværende miljøminister har været en afgørende drivkraft i arbejdet 
med projektets tilblivelse og muliggørelse, forud for kommunens udarbejdelse af 
egentlige lokalplanforslag. 

 

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.” 

41 



Inhabilitet 

 MAD 2007.983.MKN - Kommunalbestyrelsesmedlem inhabil. 
Hans stemme var ikke udslagsgivende, men alligevel 
ugyldighed: 

 

 ”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.”  42 



Inhabilitet – U1999.689Ø – Ringe-dommen  

 

”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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Officialprincippet og partshøring 
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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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”De brændte løg” – VLD af 8. juni 1990 

 

• Sagens nærmere omstændigheder: 

 
• Den 30. december 1984 udbrød der brand i en ca. 350 m2 

stor lade indeholdende bl.a. 70 tons spiseløg.  

 

• I en lukket trækasse i laden opbevaredes forskellige slags 

sprøjtemidler. 

 

• I forbindelse med slukningsarbejdet blev trækassen og 

løgene spulet med store mængder vand. 

 

• Dagen efter branden flyttede gårdejeren de halvbrændte 

rester af løgene ud på marken, hvor de lagdes i en bunke 

46 



”De brændte løg” 

 
• I den ene af bunkerne fandt man resterne af emballagen fra 

en 5 liters dunk, der havde indeholdt sprøjtemidlet 

parathion. 

 

• Sprøjtemidlerne var pesticider, som var forholdsvis hurtigt 

nedbrydelige, og som var godkendt til anvendelse i 

forbindelse med spiselige afgrøder – i alt ca. 200 kg. 

 

• Der blev ikke gennemført kemiske analyser af løgene, idet 

omkostninger hertil blev skønnet for store. 

 

• Amtet drøftede sagen med Miljøstyrelsen 
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”De brændte løg” 

 
• Miljøstyrelsens medarbejder: 

• ”Så må I hellere tage og opfatte det her som noget 

kemikalieaffald” 

 

• Amtets medarbejder: 

• ”Den er god” 

 

• Længere henne i samtalen 

 

• Miljøstyrelsens medarbejder: 

• ”Ja, det er derfor, jeg synes, at man skal betragte det 

som noget kemikalieaffald, der har sprøjtemidler i sig, 

og så når du netop siger, at I kan lugte det, så er den 

sådan set klar nok” 
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”De brændte løg” 

 

• Ved samtalens afslutning: 
 

• Miljøstyrelsens medarbejder: 

• Det vi ligesom må melde ud herinde fra er, at det må 

betragtes som kemikalieaffald” 

 

• Amtets medarbejder: 

• ”Den er god, tak skal du have for hjælpen, farvel” 

 

• Kommunen påbød aflevering af kemikalieaffaldet til 

KommuneKemi 

 

• Det blev nødvendigt med en selvhjælpshandling, og kommunen 

afkrævede herefter gårdejeren 540.000 kr. 
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”De brændte løg” 

 

• Påbuddet blev påklaget til Miljøstyrelsen, som 

stadfæstede, og Miljøklagenævnet afviste sagen 

 

• Skønsmanden vurderede, at løgene kun i ringe grad var 

forurenet med pesticider, og at de kunne have været 

deponeret på en losseplads for kr. 2.500 

 

• Landsretten fandt, at i det omfang løgene havde været 

forurenet med sprøjtemidler, var der hjemmel til at 

kræve dem håndteret af KommuneKemi 

 

• Landsretten sagde endvidere, at skønsudøvelsen har 

vide rammer 
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”De brændte løg” 

 

• Herudover anførte landsretten: 
 

• ”… må Landsretten lægge til grund, at den af Kommunen 

overfor sagsøgeren krævede særdeles kostbare bortskaffelse 

af løgene uden nærmere undersøgelse – end ikke en 

forudgående besigtigelse – ikke har stået i et rimeligt forhold 

til den forureningsfare, der efter det oplyste om 

kemikaliernes egenskaber kunne foreligge, selvi det værst 

tænkelige tilfælde. Påbuddet findes under disse 

omstændigheder at måtte anses for ugyldigt” 
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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 

 

52 



Undtagelser fra partshøringspligten 

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 53 



FVL § 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 

1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt 
frist for sagens afgørelse, 

2) 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 

3) 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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Partshøring – NKN-citat 

 

”Det fremgår ikke af forvaltningsloven, hvem der er part i 
lovens forstand. Efter forarbejderne til forvaltningsloven samt 
administrativ praksis omfatter partsbegrebet navnlig ansøgere 
og klagere. Men også andre, som efter en konkret 
vurdering findes at have en individuel interesse i sagens 
udfald, må efter omstændighederne anses for parter. Det 
er altså en betingelse, at resultatet er mere vigtigt for 
pågældende, end for en større, mere ubestemt kreds af 
borgere. En person kan endvidere kun anses for part, hvis 
dennes interesse er væsentlig. Dvs. at afgørelsens udfald 
skal angå den pågældendes forhold med en vis styrke 
eller intensitet.” 
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Vejledning om styrket og 
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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Statsforvaltningsafgørelse af 25. april 2008 

 

”Kommunen skal således foretage en skønsmæssig 
vurdering af, om de gener, en nabo vil blive udsat for ved 
byggeriet er tilstrækkeligt væsentlige til, at vedkommende 
er at betragte som part i byggesagen … 

 

Det skal dog bemærkes, at der normalt ikke vil være grundlag 
for at foretage en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 
19 i tilfælde, hvor det ansøgte byggeri overholder de 
bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet 
… idet bygningsreglementets regler må anses for at have gjort 
op med hensyn til varetagelse af naboers interesser.” 
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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 …” 

 

Eksempler på +/- partsstatus: 

FOB 99.553 ikke partsstatus i forhold til ovenlysvindue uden 
nævneværdige indbliksgener 

FOB 2007.437 + partsstatus for nabo, der blandt andet mistede 
havudsigt 

MAD 2008.825Ø + partsstatus for omboende (ikke nabo) p.g.a. 
indblik 58 



FOB – udtalelse af 5/1-11 

 

• Der blev ansøgt om byggetilladelse til 17 meter lang 

facade med 4 vinduer 

 

• Naboen brokkede sig over indbliksgener og over ikke at 

være blevet partshørt 

 

• Kommunen anså ikke naboen for part 

 

• Statsforvaltningen anså naboen for part, men med 

henvisning til, at det ansøgte var inden for rammerne 

af bygningsreglementet og byplanvedtægten, kunne 

kommunen undlade partshøring, idet kommunen ikke 

kunne nægte at meddele byggetilladelse (byggeretten) 
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FOB – Udtalelse af 5/1-11 

• Ombudsmanden afviser, at det har betydning, at 

ansøgningen er inden for byggeretten efter 

bygningsreglementet 

 

• Ombudsmanden mener, at naboens input muligvis 

kunne have påvirket kommunen i forhold til muligheden 

efter byggelovens § 6d at stille vilkår om byggeriets 

ydre udformning med henblik på at give god 

helhedsvirkning i forhold til omgivelserne 

 

• Andre momenter talte også for partshøring, herunder 

tvivl om ansøgningen indeholdte oplysninger til ugunst 

for naboen og spørgsmålet om, hvorvidt naboen kendte 

til sagens eksistens 
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Begrundelsespligt, klagevejledning og søgsmålsfrister 
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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 – eksempel 

 

• Opførelse af bolig 

 

• Dispensation fra lokalplanens byggefelt (PL § 19) 

 

• Naboorientering i henhold til PL § 20 

 

• Generel naboindsigelse: ”så flyder det hele” 

 

• TU besigtigelse 

 

• Dispensation meddeles 
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Begrundelse – afgørelsesdisponering (1) 

1. Kort beskrivelse af faktum 

• 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  

 

2. Beskrivelse af reglerne på området 

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

 

3. Vejledende materiale, praksis eller andet, der har været inddraget 

• Henvisning til, at lokalplaners bygningsregulerende bestemmelser som 
udgangspunkt ikke tilhører planens principper, jf. planvejledningen 

64 



Begrundelse – afgørelsesdisponering (2) 

 
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 

 

 

1. ”Da der er hjemmel i §19 til at meddele dispensation i den 
konkrete sag, har vi besluttet at gøre det” 

 

2. ”Da naboindsigelsen alene er udtryk for en generel – og ikke 
en konkret – bekymring, har kommunen besluttet at 
meddele dispensation” 

 

3. ”Efter det foreliggende, alt taget i betragtning og efter en 
samlet bedømmelse, finder vi, at den ansøgte dispensation 
kan meddeles” 
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Klagevejledning og søgsmålsfrister 
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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 



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 



Klage 

 

• Klagegebyr: 

 Det koster kr. 500,- for private og kr. 3.000,- for 
virksomheder at klage til Naturklagenævnet 
Betalingsfristen er 14 dage 

 

 U.2007.1093H (Klagegebyr): Klage afvist, da 
beløbet blev betalt én dag for sent 

 



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.” 

 

• Planlovens § 62, stk. 1: 

• ”Søgsmåls til prøvelse af afgørelser om forhold, der er 
omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt”  

 

 



Domstolsprøvelse (fortsat) 

• Søgsmålsfrist  

 Fristen regnes fra afgørelsen er meddelt, medmindre der 
er sket offentlig bekendtgørelse – regnes fra 
bekendtgørelsen 

 

 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 

 

 

  



Klagevejledning (FVL § 25) 

 

Indhold 

 

1. Afgørelsen kan påklages (helt eller delvist) 

 

2. Til hvilken klageinstans, der kan klages 

 

3. Hvortil klagen sendes 

 

4. Klagefristen (og søgsmålsfristen) 
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Annoncer som klagevejledning 

 

• Spm. fra Odense Kommune: 
• Indeholder vores annoncer tilstrækkelig klagevejledning? 

• Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af 

lokalplan 

• 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.” 
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Krav til klagevejledning i annoncer  

• Annonce i Fyens Stiftstidende den 3. november 2011: 
• ”Nævnte afgørelse kan skriftligt påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 

eller på e-mail nmkn@nmkn.dk inden 1. december 2011. 

• Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden den 3. maj 

2012” 

 

• Miljøvurderingslovens § 16, stk. 1: 
• ”Myndighedens afgørelser efter denne lov kan påklages efter 

de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen 

eller programmet udarbejdes i henhold til.” 
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Krav til klagevejledning i annoncer 

 

• Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4: 
• ”Til Natur- og Miljøklagenævnet … kan påklages … 

Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om 

andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt 

i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. 

dog stk. 2 og 3” 

 

• Planlovens § 62: 
• ”Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er 

omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt” 
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Krav til klagevejledning i annoncer 

 

• Annonce i Fyens Stiftstidende den 28/10-2011: 
• ”Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt 

klage over retlige spørgsmål i forbindelse med planen inden 

4 uger fra dato til Natur- og Miljøklagenævnet, 

Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller på e-mail til 

nmkn@nmkn.dk 

• Sag kan anlægges inden 6 måneder fra dato” 

 

• Planlovens § 58, stk. 2: 
• ”Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en kommuneplan 

eller en lokalplan kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt 

planen er i strid med beskrivelsen af den ønskelige 

fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan,” 
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Gruppearbejde 

 

Forvaltningsretlig eksamensopgave 
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Et uddrag af dagligdagens dilemmaer 
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Kompetencenormer i lokalplaner 

 

 

• Kan en kompetencenorm give adgang til 

dispensationer, der er i strid med principperne i planen? 

80 



Kompetencenormer i lokalplaner 

 

Forholdsnormer (def.): 
 

 Forholdsnormer beskriver direkte den tilladte eller forbudte 

aktivitet, og grænsen for ejerens rådighedsret kan således 

aflæses umiddelbart af bestemmelsen 

 

 Eks.: ”Området må kun anvendes til helårsbeboelse” 

 

 Eks.: ”Området må ikke udstykkes med mindre 

grundstørrelser end 500 m2”  

 



Kompetencenormer i lokalplaner 

 

Kompetencenormer (def.): 
 

 Kompetencenormer overlader det til myndigheden 

(kommunalbestyrelsen) at beslutte i det konkret foreliggende 

tilfælde, om en aktivitet skal være tilladt eller forbudt 

 

 Eks.: ”Området må kun anvendes til helårsbeboelse, idet der 

dog med Kommunalbestyrelsens tilladelse kan drives sådan 

virksomhed, som ikke skønnes at medføre væsentlige gener 

for omgivelserne ” (konkret kompetencenorm) 

 

 Eks.: ”Bebyggelse inden for området skal ske på grundlag af 

en af Kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan” 

(generel kompetencenorm) 



Kompetencenormer i lokalplaner  

 

Hensyn 
 

 Hensyn til inddragelse af offentligheden  

 Planloven fastsætter, hvordan lokalplanbestemmelser skal 

tilvejebringes for at få retsvirkninger efter deres indhold, jf. 

lovens kap. 6 

 Loven fastsætter, i hvilken udstrækning 

lokalplanbestemmelser kan fraviges, jf. § 19, og proceduren 

herfor, jf. § 20 

 

 Hensyn til retssikkerhed (legalitetsprincippet) 

 Klarhed og præcision i reguleringen 

 



Kompetencenormer i lokalplaner 

 
Hvad gælder? 

 
 En lokalplanbestemmelse skal være formuleret præcist og 

entydigt for at kunne håndhæves  
 

 Eks.: ”Bebyggelsen i området skal udformes på en 
arkitektonisk tilfredsstillende måde” opfylder ikke dette 
krav 

 Eks.: ”Bebyggelsen skal fremtræde i en arkitektur, der 
signalerer kvalitet og nytænkning ved i materialevalg, 
proportioner og arkitektonisk udtryk at sikre en arkitektonisk 
helhedsvirkning” gør heller ikke  

 Eks.: ”Nyt byggeri skal udføres i en arkitektonisk kvalitet 
efter kommunalbestyrelsens godkendelse i det enkelte 
tilfælde” er en upræcis kompetencenorm 
 

 



Kompetencenormer i lokalplaner 

 
Hvad gælder om kompetencenormer? 

 
 Bestemmelser i en lokalplan bør som 
hovedregel udformes som forholdsnormer – 
det skal umiddelbart fremgå af teksten, 
hvad der er tilladt eller ikke er tilladt 

 
 Lovbestemte undtagelser findes i § 15, stk. 
2, nr. 14 (bevaringsværdige bygninger) og 
19 (større byggearbejder på eksisterende 
bebyggelse) 

 



Kompetencenormer i lokalplaner 

 

Hvad gælder om konkrete kompetencenormer? 
 

 Mange lokalplanbestemmelser er udformet som en hovedregel 

med karakter af en forholdsnorm, men med en tilknyttet 

undtagelse med karakter af konkret kompetencenorm 

 Eks.: ”Området må kun anvendes til… idet der dog med 

kommunalbestyrelsens tilladelse kan…” 

 

 Brug af konkrete kompetencenormer er principielt lovlig, så 

længe kravet om forudgående lokalplanlægning ikke er 

fuldstændigt udhulet 

 



Kompetencenormer i lokalplaner 

 

 Konkrete kompetencenormer giver ikke adgang til at fravige 

dispensationsreglerne i lovens §§ 19 og 20.  

 

 Oplysninger i lokalplanen kan sige noget om kommunens 

forventede dispensationspraksis efter kompetencenormen 

 

 Men kompetencenormen ændrer ikke grænserne for 

kommunens dispensationskompetence efter lovens § 19 

 

 Se NKO 1994.47 for eksempler herpå 

 



Formålet i forhold til principperne 

 

 

• Hvor præcise bør formålsbestemmelserne være, 

herunder i lyset af deres betydning for meddelelse af 

dispensation? 
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Formålsbestemmelser 

 

• Planlovens § 15, stk. 1: 
• ”En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål 

og retsvirkninger” 

 

• Vejledning om lokalplanlægning: 
• ”Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske 

mål, der udmøntes i de enkelte mere detaljerede regler om 

anvendelse, udformning osv.” 

• ”Formålsparagraffen er vigtig, fordi den giver lokalplanens 

brugere et overblik over, hvad kommunalbestyrelsen vil 

opnå med de bestemmelser, der fastsættes i lokalplanen” 

• ”Formålsbestemmelsen skal dække de mål og hensigter, der 

er lagt til grund for bestemmelserne i planen” 
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Formålsbestemmelser 

 

• Formålsbestemmelser: 
• skal beskrive det man opnå med planen 

• kan ikke stå alene, og den skal derfor suppleres af konkrete 

bestemmelser 

• kan ikke nøjes med at angive, at planen har til formål at 

fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for 

området 

• skal afspejle indholdet i de konkrete bestemmelser 

• skal hænge godt sammen med lokalplanens 

indholdsbestemmelser 
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Case fra Farum 

 

• Kan der dispenseres til 

selskabslokaler/restaurationsvirksomhed på baggrund 

af disse formåls- og anvendelsesbestemmelser? 

 
• Anvendelsesbestemmelser: 

 

• ”Området må kun anvendes til bolig-, erhvervs-, institutions-

, fritids- og kulturelle formål. 

 

• ”Inden for området må kun opføres eller indrettes 

bebyggelse til: Beboelse, butikker, kontorer, offentlige 

formål samt lignende formål, som efter byrådets skøn 

naturligt hører hjemme i området.” 
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Case fra Farum 

 
• Formålsbestemmelser: 

 

• ”Lokalplanen skal medvirke til at virkeliggøre 

kommuneplanens intentioner om at bevare og styrke 

Hovedgaden som Vestbyens centrale strøg.” 

 

• ”Endvidere skal lokalplanen give bedre muligheder for 

etablering af mindre boliger til ældre, unge og små familier 

samt butikker, liberale erhverv, institutioner og kultur- og 

fritidsaktiviteter” 
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Case fra Faum 

 

• Kompetencenormen: 

• ”samt lignende formål, som efter byrådets skøn 

naturligt hører hjemme i området.” 
• Forudgående offentlighed? 

• Klarhed og præcision? 

 

• Dispensationsadgangen 
• Lokalplanens principper? 
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Passivitet og begunstigende forvaltningsakt 

 

• Hvornår kan der være tale herom? 

 

• Hvad medfører det? 

 

• Kan myndigheden være tvunget til at give ulovlige 

dispensationer? 
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Passivitet 

 

• Der findes ikke en fast regel om, hvornår der foreligger 

passivitet 
• Forudsætter myndighedens kendskab til det ulovlige forhold 

• U.1985.1000.H: 13 år (tommelfingerregel) 

 

• Konkret vurdering 

 

• Hvis der foreligger passivitet, er myndigheden afskåret 

fra at kræve fysisk lovliggørelse af forholdet 

 

• Hvis der foreligger passivitet, bør forholdet retligt 

lovliggøres 
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Passivitet 

 

• Eksempel fra Langeland 

 
• Hegn etableret i strid med strandbeskyttelseslinjen 

 

• Hegnets tilstedeværelse i mere end 40 år dokumenteret vha. 

luftfotos  

 

• Naturstyrelsen meddelte dispensation med henvisning til, at 

myndigheden i lyset af hegnets langvarige tilstedeværelse 

som følge af passivitet var afskåret fra at kræve hegnet 

fjernet 
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Etablering af levende hegn 

 

• Kan der i lokalplanen optages bestemmelser med krav 

om etablering af levende hegn som betingelse for at 

tage ny bebyggelse i brug? 

 

• Planlovens § 15, stk. 2, nr. 12: 
• ”foretagelse af afskærmningsforanstaltninger som anlæg af 

beplantningsbælte, støjvold, mur eller lignende som 

betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret 

anvendelse af et ubebygget areal 

 

• Karnovs kommentar (195): 
• ”Gælder kun afskærmningsforanstaltninger og altså ikke 

almindelige hegn i skel” 
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Side: 98 

Håndhævelse af lokalplaner 

 
 
Kort om sagens omstændigheder: 
 
 En lokalplan indeholdte et forbud mod opførelse af 
udehuse. En  grundejer anmodede kommunen om 
tilladelse til opførelse af en  carport.  
 
 Kommunen meddelte afslag. Afslaget blev 
påklaget til Natur-  og Miljøklagenævnet. 
 
 Hvad blev Nævnets afgørelse? 



Side: 99 

 

 Nævnet fastslog, at det ikke var i strid med 

 lokalplanbestemmelsen at opføre en carport, idet 

 bestemmelsen alene omfattede udehuse. Sagen 

blev hjemvist  til fornyet behandling ved kommunen.  

 

 Kommunen nedlagde herefter § 14 forbud.  

 

 Forbuddet blev påklaget til Natur- og 

Miljøklagenævnet, der  vurderede sagen i lyset af 

lokalplankataloget i planlovens § 5,  stk. 2 (nr. 6 og nr. 

7). 

 

 Hvad blev Nævnets afgørelse? 



Side: 100 

  

Nævnet fandt, at der kunne vedtages bestemmelser i den nye 
lokalplan, der forbød det ansøgte byggeri af carport. 
 
I kommunens nye lokalplan var indeholdt følgende 
bestemmelse: 
 
  ”§ 5a Carporte  
 
  Indenfor lokalplanområdet må der ikke opføres carport. 
  Eksisterende, lovligt opførte carporte kan   
  bevares.” 
 
På denne baggrund meddelte kommunen herefter på ny afslag 
på ansøgningen om byggetilladelse. 
 
Sagen blev efterfølgende indbragt for landsretten. 
 
Hvordan afgjorde landsretten sagen? 



Side: 101 

Landsrettens præmisser: 

”Planlovens § 15, stk. 2, opregner udtømmende, hvad der kan reguleres i 

en lokalplan. Uanset bestemmelsen overlader planmyndigheden vidtgående 

skøn herfor, skal kravene dog have hjemmel i lokalplanskataloget i 

planlovens § 15, stk. 2…” 

 

Uanset planlovens § 15, stk. 2, nr. 7, hjemler planmyndigheden en vid 

adgang til at regulere bygningers ydre fremtræden, finder landretten ikke, 

at der af bestemmelsens ordlyd eller af forarbejderne hertil er grundlag for 

at fortolke bestemmelsen således, at der tillige er hjemmel til at forbyde 

bygninger, hvis ydre ikke nærmere er beskrevet, men som alene 

karakteriseres som carporte. Landsretten har herunder lagt vægt på, at det 

under hensyn til det almindelige legalitetsprincip er betænkeligt at fortage 

en sådan udvidende fortolkning af bestemmelsen, da der med 

lokalplantillæggets § 5a om forbud mod carporte er tale om en 

begrænsning af en ellers lovlig udnyttelse af borgernes mulighed for 

bebyggelse af egen grund. 



Side: 102 

 

 

Dommen ligner andre afgørelser om det såkaldte ”bestemthedskrav”, 

hvorefter vilkår i godkendelser, dispensationer, påbud mv., ikke kan 

håndhæves, hvis det ikke med den fornødne klarhed fremgår nøjagtigt, 

hvad der reguleres.  

 

Legalitetsprincippet fører til en retstilstand, der svarer til ”koncipistreglen” i 

aftaleretten, hvorefter uklarhed fortolkes mod affatteren.   



Kontakt 

 

Lind Cadovius Advokataktieselskab 

Østergade 38 

1019 København K 

Tlf. 33 33 81 00 

 

Advokat (H) Håkun Djurhuus 

E-mail: hd@lindcad.dk 

 

Advokat (L) Jacob Brandt  

E-mail: jab@lindcad.dk 
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