
<u I skrivelse af 6. juli 198
7 har Indenrigsminister

iet anmodet Justits-

ministeriet om en utale
lse til brug ve afgørelse

n af nogle spørgs-

mål om, hvorvidt et am
tsrådsmedlem er inhab

il i forbindelse med am
ts-

rådets behandling af vi
sse sager, der vedrøre

r en kommune, hvor am
ts-

rådsmedlemmet samtid
ig er borgmester.

Det fremgår af sagen, a
t Ringkøbing amtskomm

une tidligere Over for

Indenrigsministeriet ha
r rejst spørgsmål om ev

entuel inhabilitet for

et amtsrådsmedlem, de
r tillige var borgmester 

i en primærkommune,

i forbindelse med amts
rådets behandling af fo

rskellige plansager fra

kommunen, Indenrigsm
inisteriet udtalte i den f

orbindelse, at det for-
hold, at et amtsrådsme

dlem samtidig er borgm
ester i en primærkomm

u-

ne, ikke vil medføre, at
 den pågældende blive

r inhabil ved amtsrå-
dets behandling af regi

ons-, kommune- eller lo
kalplaner, der veðrø-

rer kommunen, jfr. herv
ed tillige en kommente

rede udgave af forvalt-
ningsloven ved Asbjørn

 Jensen m.fl., side 71 f
f. Dette gælder uan-

set, om der måtte forel
igge en konflikt mellem

 kommunens og amtsk
om-

munens interesser, ide
t der som følge af inter

essernes karakter ik-

ke herveð vil være tale
 om varetagelse af inte

resser, der kan anses
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Ej heller det forhold, at
 borgmesteren har repr

æsenteret kommunen

i forhandlinger með am
tskommunen om region

s-, kommune- eller loka
l-

planer, eller at kommun
en har direkte økonom

iske interesser i pla-

nens uðformning, vil ef
ter Indenrigsministeriet

s opfattelse kunne
medføre, at borgmeste

ren bliver inhabil ved a
mtsrådets behandling

af planerne. Ved skrivelse af 23. jun
i 1987 har Ringkøbing 

amtskommune herefter

rejst spørgsmål om, hv
orvidt amtsråðäsmedle

mmet er inhabil i forbin
-

delse med behandlinge
n af en sag i amtsrådet

 om amtskommunens k
øb

af nogle af den pågæld
ende kommunes grund

e, samt om det vil ænd
re

spørgsmålets besvarel
se, at borgmesteren i d

et pågældende tilfælde

direkte har deltaget i en
 delegation fra kommun

en vedrørende forhand
-

ling af vilkårene for salg
 af de pågældende gru

nde til Ringkøbing

Amtskommune. Der re
jses endvidere spørgsm

ål om inhabilitet i sager

om ydelse af lån til en p
ågældende kommune f

ra Fonden for frigørel-

sesafgift. Endelig er der rejst spø
rgsmål, om det samme

 vil gælde for amtsråds
-

medlemmer, der tillige 
er byråðsmedlemmer, 

men dog ikke borgmes
tre

i den pågældende kom
mune.

I den anledning skal Ju
stitsministeriet udtale fø

lgende:

l1. Efter forvaltningslov
ens § 3 er den, der virk

er inden for den

offentlige forvaltning, in
habil i forhold til en bes

temt sag, hvis
der foreligger omstænd

igheder, som er egnee
 til at vække tvivl om

vedkommendes upartis
khed. Inhabilitet forelig

ger dog ikke, hvis der
som følge af interessen

s karakter eller styrke, 
sagens karakter el-

ler en pågældendes fun
ktioner i forbindelse me

d sagsbehandlingen,

ikke kan antages at væ
re fare for, at afgørelse

n i sagen vil kunne

blive påvirket af uvedko
mmende hensyn, jf. § 3

, stk. 2.

Det er almindeligt anta
get, at er normalt ikke f

oreligger inhabi-
litet, hvis den interesse

konflikt, der opstår ved
 varetagelsen af

flere offentlige hverv, a
ngår interesser, der på

 begge sier er rent
offentligretlige, jf. Poul 

Andersen, Dansk Forva
ltningsret, 5. ud-

gave, side 449 og den 
afgørelse, der er omtal

t i Folketingets Ombud
s-

mands beretning 1960,
 side 102. Det gælder d

og ikke, hvis sagen ved
-

rører klage over eller u
døvelse af kontrol- elle

r tilsynsvirksomhed



over for en anden Offe
ntlig myndighed, og ve

dkommende tidligere h
os

denne myndighed har m
edvirket veð den afgøre

lse eller ved gennemfø
-

relsen af de foranstaltn
inger, sagen angår, jf. f

orvaltningslovens

§ 3, stk. 1l, nr. 4. Som følge heraf må de
t antages, at det forhold

, at en offentligt an-
sat eller en folkevalgt h

ar beskæftiget sig med
 en sag i én sammen-

hæng ikke bevirker inh
abilitet, når veðkomme

nde i forbindelse med
varetagelse af andet of

fentligt hverv påny bes
kæftiger sig med sa-

gen, jf. Folketingstiend
e 1985/86, tillæg A, sp.

 121 og Asbjørn Jen-

sen m.fl., a.st., side 71
 f£.

Tilfælde af den her næ
vnte karakter, hvor en p

erson som indehaver

af flere offentlige hverv
 træffer afgørelse eller 

deltager i en sags
behandling i forskellige

 faser af sagens forløb,
 vil imidlertid i

særlige tilfælde efter om
stændighederne kunne

 begrunde inhabilitet
efter bestemmelsen i §

 3, stk. 1l, nr. 5.

Hvis den, der har beha
ndlet sagen i ét hverv, 

derved i særlig grad

har identificeret sig me
d afgørelsen enten per

sonligt eller på or-
ganets vegne, taler det

te ligeledes for inhabilit
et efter § 3, stk.

1, nr. 5, memindre den
 pågældende i det ande

t hverv efter loven er
interesserepræsentant

 for det organ, der har t
ruffet den første af-

gørelse, jf. Asbjørn Jen
sen m.fl., a.st., side 73

 og Carl Aage Nør-
gaard, Sagsbehandling

, 2. udgave veð Jens G
arde, sie 71.

Afgørelsen af, om der f
oreligger inhabilitet i tilf

ælde, hvor en per-

son er indehaver af fler
e offentlige hverv og al

ene varetager offent-
ligretlige interesser, må

 herefter bero på sagen
s karakter, og om

der i den konkrete sag 
er omstændigheder, de

r taler for, at interes-

sen er af en sådan styr
ke og karakter i forhold

 til det emne sagen
angår, at er foreligger e

n interessekonflikt af en
 sådan styrke,

at det kan begrunde inh
abilitet, jf. i samme retn

ing Sten Rønsholt,

Om saglig kommunalfo
rvaltning og kommunal

bestyrelsesmedlemme
rs ha-

bilitet, side 238 ff og sie
 281 f.

I sager vedrørende en 
myndigheðs privatretlig

e dispositioner, f.eks.
sager om en amtskomm

unes køb af grunde tilh
ørende en primærkomm

une,

har det amtsrådsmedle
m, der samtidig er kom

munalbestyrelsesmedle
m

i den pågælende komm
une, en vis interesse i s

agens udfald, der ad-



skiller sig fra de offentli
gretlige interesser, der 

typisk er afgø-
rende i f.eks. plansage

r. Amtsråðsmedlemme
ts interesse i sagen kan

på den baggrund give a
nledning til tvivl om den

 pågældendes habili-
tet. Justitsministeriet er

 imidlertid mest tilbøjeli
g til at mene,

at interessen ikke er af
 en såan styrke, at amt

sråðäsmedlemmet må

anses for inhabil ved sa
gens behandling.

Hvis amtsrådsmedlemm
et tillige er borgmester 

i den kommune, der eje
r

grundene, og ved forha
ndlinger om salg af gru

ndene har optrådt som

repræsentant for komm
unens privatretlige, ove

rvejende økonomiske i
n-

teresser, er Justítsmini
steriet derimod mest til

bøjelig til at me-

ne, at den pågældende
 må anses som inhabil 

ved amtsrådets behand
ling

af sagen. 2. De nærmere regler o
m udlån fra de amtskom

munale fonde for fri-

gørelses- og afståelses
afgift er nærmere fasts

at i § 17 A i lov om
frigørelsesafgift m.v. af

 fast ejendom, jf. lovbe
kendtgørelse nr.

441 af 6. september 19
85. Bestemmelsen er s

ålydende:

"S 17 A. Midlerne i de p
r. 31. december 1980 b

estående amts-

vendes til udreelse af e
rstatninger efter by- og

 landzone-
lovens § 18 a og til udlå

n til primærkommunern
e i amtskom-

munen til finansiering a
f byggemoningsarbejer

 og andre for-
anstaltninger i forbinde

lse med bymæssig beb
yggelse og til

finansiering af primærk
ommunens overtagelse

 af fast ejendom

i henhold til § 8 og § 15
 som affattet ved lovbe

kendtgørel-
se nr. 364 af 9. juli 198

1.

Stk. 2. ... Stk. 3. De nærmere reg
ler for lån i henhold til s

tk. 1 og

2 fastsættes af miljømi
nisteren."

Reglerne er fastsat i be
kendtgørelse nr. 41 af 

16. februar 1982. Det

fremgår af bekendtgøre
lsens § 3, at lånene uð

betales kontant til pa-
ri. Lånene forrentes me

d en fast rente, er er 2 
% højere end den

af Danmarks Nationalb
ank fastsatte diskonto p

å tidspunktet for 1å-

nets stiftelse. Amtsråde
t kan bevilge rentefrihe

d i indtil 5 år, hvor
forholdene taler herfor.

 Amtsrådet kan bestem
me, at nedbringelsen

af lån ikke skal påbegy
ndes før indtil 8 år efter

 lånets udbetaling.

Lån til arealerhvervelse
r skal dog mindst afdra

ges i takt med ind-
betalingen af salgssum

men ved afhændelse a
f arealerne. I øvrigt gal

-

der de almindelige bes
temmelser om kommun

ernes lånevilkår, som f
ast-

sættes af indenrigsmin
isteren i medfør af § 55

 i lov om kommunernes
styrelse.



Som følge af reglerne o
m rente- og afdragsfrih

ed kan primærkommun
er-

ne have en særlig økon
omisk interesse i at opn

å lån fra de amtskom-
munale fonde for frigør

elses- og afståelsesafg
ift. Amtsråðsmedlem-

met kan i sådanne tilfæ
lde have en særlig inte

resse i sagens behand
-

ling i amtsrådet, som k
an give anledning til tvi

vl om den pågælden-
des habilitet. Justitsmin

isteriet er imidlertid me
st tilbøjelig til

at mene, at amtsrådsm
edlemmets interesse ik

ke kan antages at have

en sådan styrke, at det
 pågældende medlem m

å anses som inhabil.
Ligesom i grundsalgstil

fælene må det give sæ
rlig anledning til tvivl

om habiliteten, hvis det
 pågældende amtsråds

medlem tillíge er borg-
mester i primærkommu

nen og på grund af bor
gmesterens særlige sti

l-

ling har optrådt som re
præsentant for kommu

nens økonomiske inter
es-

ser ved forhandlinger o
m sådanne lån. Da der

 er tale om dispositio-

ner af privatretlig og ov
ervejende økonomisk k

arakter, og under for-
udsætning af at borgm

esteren har haft til opga
ve at varetage kommu-

nens økonomiske inter
esser i forbindelse med

 forhandlinger om opta
-

gelse af lånet, er Justit
sministeriet mest tilbøje

lig til at mene,

at den pågældene må 
anses som inhabil ved 

sagens behandling i am
ts-

rådet. P.M.V.


