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Hedensted Kommunes byråds beslutning om inhabilitet 

 

Advokat Peter Lambert rettede den 8. juni 2021 henvendelse til 

Ankestyrelsen på vegne af Jan Tidemand, fordi byrådet i Hedensted 

Kommune den 28. april 2021 erklærede Jan Tidemand for inhabil i 

forbindelse med en sag om vedtagelse af en lokalplan med tilhørende 

kommuneplantillæg (dagsordenspunkt 80).  

 

Ankestyrelsen videresendte den 30. juni 2021 henvendelsen til 

Planklagenævnet. Planklagenævnet traf den 9. september 2021 afgørelse 

om at afvise sagen, fordi nævnet ikke var kompetent til at behandle 

spørgsmålet om inhabilitet.  

 

Advokat Peter Lambert bad den 13. september 2021 på ny Ankestyrelsen 

om at tage stilling til byrådets beslutning om inhabilitet.  

 

Resumé 

 

Ankestyrelsen vurderer, at det ikke er godtgjort, at Danmarks 

Naturfredningsforening Hedensted havde en sådan særlig interesse i 

sagen, at det kunne begrunde, at Jan Tidemand var inhabil efter 

forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3.  

 

Vi beder byrådet i Hedensted Kommune om inden 2 måneder at oplyse, 

hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.  

 

Sagens oplysninger  

 

Byrådet i Hedensted Kommune behandlede på et møde den 28. april 

2021 en sag om endelig vedtagelse af lokalplan 1132 for Palsgaard 

24. marts 2022 
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Industri med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 (dagsordenspunkt 

80).  

 

Af dagsorden og referat fra mødet fremgår bl.a. følgende om sagen:  

 

”Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte om lokalplan 1132 for Palsgaard Industri, 

med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13, skal vedtages endeligt. 

Byrådet skal samtidig tage stilling til de indkomne bemærkninger, 

ændringsforslag og den sammenfattende redegørelse vedrørende 

miljøpåvirkninger. 

 

[…] 

 

Sagsfremstilling 

Planlægningen sker på baggrund af et ønske fra Palsgaard Industri 

om fortsat udvikling af området, herunder at muliggøre et højere 

spraytårn til produktion af emulgatorer, for at følge med den 

efterspørgsel virksomheden oplever. Da det nye spraytårn 

overskrider den eksisterende lokalplans tilladte bygningshøjde med 

op til 15 meter, er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan og 

et kommuneplantillæg. 

 

[…] 

 

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 13. januar til 

den 10. marts 2021. 

 

Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger og indsigelser 

til planforslagene. Der er udarbejdet et notat over de enkelte 

bemærkninger og indsigelser — bilag 5. Som det fremgår af 

notatet, drejer bemærkningerne sig om, 

 

 at planlægningen medfører ekstra trafikbelastning på 

Gludvej, 

 at planlægningen med et nyt spraytårn vil medføre en 

væsentlig påvirkning af kystlandskabet, og at derfor ikke 

bør skabes planlægningsgrundlag for en udvidelse af 

Palsgaard i højden. 

 at der ønskes en mindre ændring i bestemmelsen om en 

mørk facadefarve på fremtidig bebyggelses sokkel.” 
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Jan Tidemand havde som formand for Danmarks Naturfredningsforening 

Hedensted underskrevet foreningens høringssvar af 9. marts 2021, hvori 

foreningen udtalte sig imod planforslagene.  

 

Jan Tidemand, der var stedfortrædende byrådsmedlem, blev erklæret 

inhabil i forbindelse med punktets behandling på byrådets møde.  

 

Ankestyrelsen har bedt Hedensted Kommune om en redegørelse for 

byrådets beslutning om inhabilitet.  

 

Hedensted Kommune har i en redegørelse af 13. januar 2022 bl.a. anført 

følgende:  

 

”Der klages over, at Byrådet i Hedensted Kommune den 28. april 

2021 erklærede Jan Tidemand inhabil som byrådsmedlem i 

forbindelse med behandling af en konkret sag. Der henvises til 

dagsordenspunkt med beslutning. 

 

Forinden havde administrationen / juridisk afdeling vurderet 

inhabilitetsspørgsmålet efter gældende regler og fundet Jan 

Tidemand inhabil. Der henvises til mail-korrespondance; mails af 

27. og 28. april 2021. 

 

I klagen af 7. juni 2021 er sagens baggrund og retsgrundlag anført. 

Eneste bemærkning hertil er til eksemplet fra den juridiske 

litteratur vedrørende foreningslivet og fortolkningen af 

Forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 3, hvor det nævnes, at ”sådanne 

kulturforeningers formål typisk vil være sammenfaldende med det 

lovlige kommunale formål at fremme kulturlivet i kommunen”. 

Hertil bemærkes, at Danmarks Naturfredningsforening ikke 

nødvendigvis har helt sammenfaldende interesser med Hedensted 

Kommune, der ser mere bredt på planlægning og udvikling. 

 

I den konkrete sag har Byrådet truffet beslutning om inhabilitet ud 

fra principperne i Forvaltningsloven § 3. 

Det overordnede formål med inhabilitetsreglerne er dels at 

forebygge at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den 

enkelte sag, dels at hindre at der skabes mistillid til den offentlige 

forvaltning hos befolkningen, hvad enten den pågældende faktisk 

lader sig påvirke af uvedkommende hensyn eller ej.  

 

Ifølge Forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 3, er den, der virker inden 

for den offentlige forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, 
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hvis vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær 

tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk 

person, der har en særlig interesse i sagens udfald. 

 

Som formand for Danmarks Naturfredningsforening Hedensted er 

første led opfyldt (deltager i ledelsen af foreningen), hvilket der 

ikke er uenighed om. 

 

Uenigheden angår andet led, hvorefter tilknytningsforholdet til en 

privat juridisk person – her forening - kun medfører inhabilitet, hvis 

den pågældende enhed har en særlig interesse i sagens udfald. 

 

En generel foreningsmæssig, ideologisk eller politisk interesse, som 

enheden er bærer af, vil derimod i almindelighed ikke begrunde 

inhabilitet. 

 

Hedensted Kommune har vurderet, at der er en sådan særlig 

interesse, hvorefter byrådsmedlem Jan Tidemand er erklæret 

inhabil i den konkrete sag. 

 

Der er ikke kun tale om en mere generel overordnet interesse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Hedensted ved formand Jan 

Tidemand har afgivet et konkret høringssvar, der ikke bare vidner 

om mere generel interesse, men forholder sig konkret til lokalplan 

1132 omhandlende Palsgaard A/S, der ønsker at udvide deres 

produktionsanlæg. 

 

Hedensted Kommune er således af den opfattelse, at begge led i 

Forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 3, er opfyldt, hvorefter Byrådet 

har vurderet Jan Tidemand som værende inhabil. For så vidt angår 

den særlige interesse er der afgivet et konkret høringssvar med Jan 

Tidemand som afsender / underskriver på DN Hedensted´s vegne. 

Høringsvaret forholder sig konkret til lokalplan 1132 omhandlende 

Palsgaard A/S, der ønsker at udvide deres produktionsanlæg. Der 

er ikke udelukkende tale om en mere overordnet / generel 

foreningsmæssig, ideologisk eller politisk interesse. 

 

Og som det også supplerende er anført til Planklagenævnet, så har 

Danmarks Naturfredningsforening ikke nødvendigvis helt 

sammenfaldende interesser med Hedensted Kommune, der ser 

mere bredt på planlægning og udvikling.” 
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Henvisningen i høringssvaret til e-mailkorrespondance af 27. og 28. april 

2021 vedrører forvaltningens svar til kommunaldirektøren, der forud for 

byrådets møde havde bedt forvaltningen om at tage stilling til 

spørgsmålet om Jan Tidemands habilitet. Af forvaltningens e-mail af 28. 

april 2021 fremgår bl.a. følgende:  

 

”Ifølge Forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 3, er den, der virker inden 

for den offentlige forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, 

hvis vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær 

tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk 

person, der har en særlig interesse i sagens udfald. 

 

Som formand for Danmarks Naturfredningsforening Hedensted er 

første led klart opfyldt (deltager i ledelsen af foreningen). 

 

Tilknytningsforholdet til en privat juridisk person - her forening - 

medfører kun inhabilitet, hvis den pågældende enhed har en særlig 

interesse i sagens udfald. 

 

En generel foreningsmæssig, ideologisk eller politisk interesse, som 

enheden er bærer af, vil derimod i almindelighed ikke begrunde 

inhabilitet. 

 

I sagen om Palsgaard vil jeg mene, at der er en sådan særlig 

interesse, der bevirker inhabilitet. Der er afgivet et konkret 

høringssvar, der ikke bare vidner om mere generel interesse, men 

forholder sig konkret til at man ikke vil støtte dispensation. 

 

Så ja Jan Tidemand er efter min bedste overbevisning inhabil i 

denne sag.” 

 

Regler og praksis 

 

Inhabilitet efter kommunestyrelsesloven og forvaltningsloven 

 

Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens § 14, stk. 1: 

 

   ”§ 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et 

medlem har en sådan interesse i en sag, at han er  

udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og 

afstemning om sagen. ” 
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Bestemmelsen omhandler byrådsmedlemmers såkaldte specielle 

inhabilitet, dvs. tilfælde, hvor et byrådsmedlem har en særlig interesse i 

forhold til en bestemt sag, jf. (princippet i) forvaltningslovens § 3.  

 

Kommunestyrelsesloven indeholder ingen angivelse af, hvornår en 

interesse har en sådan karakter, at et byrådsmedlem er udelukket fra at  

deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål måtte tidligere løses på  

grundlag af almindelige retsgrundsætninger. De fleste af disse er nu 

udtrykt i forvaltningslovens kapitel 2. 

 

Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder, jf. § 2, stk. 1 og 2,  

umiddelbart kun for sager, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse  

af en forvaltningsmyndighed, samt i sager om forvaltningsmyndigheders  

indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretlige dispositioner.  

Hvis forvaltningsloven ikke finder direkte anvendelse, f.eks. hvis der ikke 

er tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand, er det lovens 

principper om inhabilitet, der anvendes. 

 

Følgende fremgår af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og stk. 2: 

 

   ”§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er  

inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 

[…] 

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en  

nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden  

privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens  

udfald, 

[…] 

    Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af  

interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den  

pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen  

ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil  

kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.” 

 

Inhabilitetsreglerne har to formål. Det ene formål er at sikre, at  

afgørelser træffes på et sagligt grundlag og undgå, at uvedkommende  

interesser indgår i en offentlig myndigheds beslutningsproces. Det andet  

formål er at sikre, at offentligheden har tillid til afgørelsernes saglighed. 

 

Vurderingen af inhabilitet afgøres ikke alene ud fra det forhold, at der  

foreligger en situation omfattet af § 3, stk. 1. Sagens omstændigheder  

eller den pågældendes rolle ved sagens behandling kan betyde, at der  

alligevel ikke foreligger inhabilitet, hvis der ikke er fare for, at afgørelsen  
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vil blive påvirket af uvedkommende hensyn, jf. § 3, stk. 2. 

 

Afgørelsen af inhabilitetsspørgsmål efter forvaltningslovens § 3, beror  

således på en samlet vurdering, hvor flere forskellige hensyn skal 

afvejes. Det antages, at den pågældende er afskåret fra at deltage i en 

sagsbehandling, hvis vedkommende har et sådant forhold til sagen eller 

dens parter, at det ud fra en generel vurdering er egnet til at vække tvivl 

om, hvorvidt den pågældende vil kunne behandle sagen på upartisk 

måde. Om der i en given situation foreligger en uvedkommende 

interesse af en sådan art og styrke, at denne interesse kan 

karakteriseres som væsentlig, og at det derfor kan befrygtes, at 

vedkommendes stillingtagen til sagen vil være påvirket heraf, må 

afgøres ud fra en konkret vurdering af omstændighederne i det enkelte 

tilfælde. En beslutning om at anse et byrådsmedlem for inhabil 

indebærer ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret 

må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. 

 

I overvejelserne bør blandt andet indgå, at der ikke i unødigt omfang  

lægges hindringer i vejen for, at byrådsmedlemmer kan deltage i 

sagsbehandlingen i byrådet og stående udvalg. 

 

Ankestyrelsen henviser til Lov om kommunernes styrelse med 

kommentarer, Hans B. Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, 2. udgave 2010, side 117 ff., Forvaltningsloven med 

kommentarer, Niels Fenger, Jurist- og Økonomforbundets Forslag, 2. 

udgave 2021, side 181 ff., samt til Forvaltningsret, Niels Fenger, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2018, side 249 ff. 

 

Selskabsinhabilitet 

 

Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, indeholder tre betingelser for, at  

selskabsinhabilitet indtræder. For det første skal den berørte enhed være  

en privat juridisk person. For det andet skal embedspersonen deltage i  

ledelsen af eller i øvrigt have en nær tilknytning til den juridiske person.  

For det tredje er det en forudsætning for inhabilitet, at den juridiske 

person har en særlig interesse i sagens udfald. 

 

Deltagelse i ledelsen eller anden nær tilknytning til den juridiske person 

 

Tilknytningen til den juridiske person kan bl.a. bestå i, at 

byrådsmedlemmet deltager i ledelsen af den pågældende juridiske 

person, f.eks. som direktør eller medlem af ledelsens bestyrelse, jf. U 

2002.1325 Ø og U 2006.2149 V. Vi henviser til Forvaltningsret, Niels 
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Fenger, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2018, side 260 

f., samt Inhabilitet i forvaltningen, Hans Gammeltoft-Hansen, Karnov 

Group, 1. udgave 2011, side 73 ff. 

 

Særlig interesse 

 

Angivelsen af, at interessen skal være særlig, indebærer, at ikke en 

hvilken som helst interesse i en sag medfører inhabilitet. Det må kræves, 

at interessen har en vis styrke, ligesom det er en forudsætning, at der 

ikke er tale om en interesse af mere almen karakter. Jo mere generel en 

sag er, desto stærkere skal et byrådsmedlems interesse i sagens udfald 

således være, for at der kan være tale om inhabilitet. 

 

Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 3. april  

2003 til en kommunalbestyrelse (j.nr.:2003-2221/189-1): 

 

”Det følger således af principperne i bestemmelsen i 

forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, at 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, som deltager i ledelsen af eller i 

øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en forening eller 

anden privat juridisk person, vil være inhabile ved 

kommunalbestyrelsens behandling af en sag, hvis foreningen m.v. 

har en særlig interesse i denne. 

 

Principperne i § 3, stk. 1, nr. 3, forudsætter, at der er tale  

om en ”særlig” interesse. Heri ligger bl.a., at en mere generel 

interesse, f.eks. af ideologisk karakter, som måtte indgå i 

programmet for den juridiske person (her typisk en forening), ikke 

i sig selv kan danne grundlag for inhabilitet. Eksempelvis vil kultur- 

eller sportsforeningers formål typisk være helt sammenfaldende 

med det lovlige kommunale formål at fremme kultur- og idrætsliv i 

kommunen. 

 

Omvendt vil der i de tilfælde, hvor forvaltningsafgørelsen direkte 

angår den forening, hvori det pågældende 

kommunalbestyrelsesmedlem er bestyrelsesmedlem m.v., f.eks. i 

sager om økonomisk tilskud fra kommunen til foreningen, sager om 

meddelelse af byggetilladelser til foreningen eller i forhold til sager 

om indgåelse af gensidigt bebyrdende retshandler med foreningen, 

være grund til at statuere inhabilitet efter principperne i nr. 3. 

 

Udgangspunktet er således, at en generel ideologisk interesse ikke 

er en ”særlig” interesse og dermed ikke inhabilitetsbegrundende. I 
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sager, hvor foreningen har en konkret egen interesse i form af en 

parts- eller partslignende stilling, kan interessens karakter 

imidlertid klassificeres som en ”særlig” interesse, som er 

inhabilitetsbegrundende. Dette gælder uanset, at foreningen i 

øvrigt varetager formål, som er ganske sammenfaldende med 

lovlige kommunale hensyn.” 

 

Ved afgørelser, der mere indirekte berører den juridiske enhed, f.eks. 

fordi byrådets beslutning er af generel karakter, skal der ifølge 

Forvaltningsloven med kommentarer, Niels Fenger, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2021, side 207, mere til for at 

statuere inhabilitet. Der henvises til, at formanden for den lokale 

musikforening er habil ved behandlingen af spørgsmålet om opførelse af 

en koncertsal, selvom udfaldet af en sådan i princippet generel sag reelt 

indebærer konkrete fordele for musikforeningen, eksempelvis 

besparelser i form af lavere lejeudgifter. Formanden vil derimod ikke 

kunne medvirke ved afgørelsen af, om netop den pågældende 

musikforening skal modtage tilskud fra kulturbudgettet, da han vil være 

inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Det anføres desuden, at 

kommunalbestyrelsesmedlemmets tilknytning til den pågældende 

forening og ønsket om at fremme kulturlivet kan være indgået i 

valggrundlaget, hvorfor sådanne foreningsinteresser også kan 

repræsenteres i kommunalbestyrelsen af et medlem, som sidder i 

ledelsen af denne type foreninger. Af samme grund vil det pågældende 

kommunalbestyrelsesmedlem heller ikke være inhabilt i relation til 

generelle beslutninger om at fremme kulturlivet gennem øgede 

rammebevillinger.  

 

Endvidere henviser Ankestyrelsen til FOB 1978.222, hvori Folketingets 

Ombudsmand udtalte, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der samtidig 

var formand for en sammenslutning af kommunens idrætsklubber, ikke 

havde været inhabil ved kommunens behandling af diverse ansøgninger 

fra nogle bestemte idrætsklubber, idet kommunalbestyrelsesmedlemmet 

ikke var bestyrelsesmedlem i nogen af de foreninger, der var tilknyttet 

sammenslutningen, og således heller ikke af en forening, der var part i 

nogen af de behandlede sager. Ombudsmanden fremhævede i den 

forbindelse, at en person ikke er inhabil, blot fordi den pågældende har 

en almindelig, ideelt betonet interesse i sagsforholdet, der eventuelt har 

vist sig gennem deltagelse i foreningsarbejde.  

 

Ankestyrelsen henviser i øvrigt til Lov om kommuners styrelse med  

kommentarer, Hans B. Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, 2. udgave 2010, side 117 ff., Forvaltningsloven med 
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kommentarer, Niels Fenger, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. 

udgave 2021, side 172 ff., Forvaltningsret, Niels Fenger, Jurist- og 

Økonomforbundets Forslag, 1. udgave 2018, side 249 ff., samt  

til de specielle bemærkninger til kapitel 2 i forslag til forvaltningslov nr. L  

4 af 2. oktober 1985. 

 

Planloven 

 

Følgende fremgår af planlovens § 26, stk. 1, nr. 3: 

 

   ”§ 26. Samtidig med offentliggørelse efter § 24 af et forslag til 

lokalplan skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning 

herom til:  

[…] 

3) de foreninger og lignende med lokal tilhørsforhold og 

klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 

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

anmodning om at blive underrettet om lokalplanforslag.” 

 

Følgende fremgår af planlovens § 59: 

 

   ”§ 59. Klageberettiget efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt 

enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en 

nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  

    Stk. 2. Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, er 

endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen 

af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på 

betingelse af,  

1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som   

dokumenterer dens formål, og  

2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer.” 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Ankestyrelsen vurderer, at det ikke er godtgjort, at Danmarks 

Naturfredningsforening Hedensted havde en sådan særlig interesse i 

sagen, at det kunne begrunde, at Jan Tidemand var inhabil efter 

forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3.  

Ankestyrelsen er enig i Hedensted Kommunes vurdering af, at Jan 

Tidemand som formand for lokalforeningen deltager i ledelsen af 

Danmarks Naturfredningsforening Hedensted.  
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Ankestyrelsen vurderer imidlertid, at Danmarks Naturfredningsforening 

Hedensted ikke kan anses for at have en særlig interesse i sagen i 

forvaltningslovens forstand. Vi lægger vægt på, at sagen ikke har direkte 

betydning for foreningen, men derimod omhandler de overordnede og 

ideelle interesser, som foreningen generelt arbejder for at fremme. 

 

Det forhold, at foreningen havde afgivet et høringssvar om den konkrete 

sag, som byrådet skulle tage stilling til, kan efter Ankestyrelsens 

opfattelse ikke i sig selv begrunde, at foreningens interesse i sagen må 

anses for ”særlig” i forvaltningslovens forstand, og at der således ville 

være risiko for, at uvedkommende interesser ville blive inddraget i 

sagens behandling.  

 

Ankestyrelsen bemærker i den forbindelse, at en forening som Danmarks 

Naturfredningsforening netop arbejder for foreningens generelle 

interesser ved bl.a. at involvere sig i konkrete enkeltsager inden for 

foreningens interesseområde. Der henvises i den forbindelse også til, at 

der i planlovens § 26, stk. 1, nr. 3, og § 59, stk. 2, er tillagt bl.a. 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 

natur og miljø, særlige rettigheder i relation til klagekompetence og ret 

til at blive underrettet om vedtagne planforslag. 

 

Vi beder om byrådets bemærkninger til vores udtalelse 

 

Ankestyrelsen beder byrådet om inden to måneder at oplyse, hvad vores 

udtalelse giver byrådet anledning til.  

 

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form. 

 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i       

§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.  

 

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 

 

Venlig hilsen 

 

Hanne Agerbek Christensen 
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Kopi er sendt til: 

 

Advokat Peter Lambert 

 

 

 

 

Vi har anvendt: 

 

Kommunestyrelsesloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr.  

nr. 47 af 15. januar 2019 

 

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. 

april 2014 

 

Planloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 

2020 


