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Forord 

Denne afhandling begyndte med en idé om, at det kunne være interessant at 
undersøge sammenhængen mellem det såkaldte skatteretlige forventnings-
princip og reglerne om forhåndsbesked. Ideen blev udviklet til en ph.d.-
projektbeskrivelse, hvor kernen var borgernes adgang til at påberåbe sig for-
håndsbeskeder og interne regler, og hvor udtrykket berettigede forventninger 
også forekom et enkelt sted eller to. 
 Efterhånden som arbejdet skred frem, blev det mere og mere klart for mig, 
at det var mere interessant at fokusere bredt på berettigede forventninger som 
sådan end snævert på forhåndsbesked og interne regler, ligesom jeg begyndte 
at få den tanke, at denne mere generelle problemstilling kunne danne grund-
lag for en disputats. 
 Det viste sig, at jeg ikke var ene om at have fået denne tanke. Jeg afbrød 
derfor i foråret 2003 ph.d.-forløbet i god forståelse med mine vejledere, Jens 
Garde og Jørgen Mathiassen.  
 De skal have tak for den vejledning, de gav, mens forløbet stod på, og ikke 
mindst tak for at have opfordret og opmuntret mig til at give mig i kast med 
disputatsarbejdet. Også Ulla Loberg skal have tak for den korrektur, hun læ-
ste på de oprindelige udkast, og som dele af disputatsen har nydt godt af. 
 Også mine øvrige kollegaer på instituttet og andetsteds skal have tak for 
den opbakning, jeg har fået. Det gælder ikke mindst den støtte og hjælp, jeg 
har fået især fra Torsten Iversen, Jørgen Dalberg-Larsen, Jan Pedersen og 
Aage Michelsen i forbindelse med mine ansøgninger om økonomisk støtte til 
at finansiere arbejdet med disputatsen. Også i denne sammenhæng fortjener 
Jørgen Mathiassens indsats at blive fremhævet. 
 Netop for økonomisk støtte skylder jeg Nordisk Skattevitenskapeligt 
Forskningsråd og Carlsbergfondet stor tak. Uden deres støtte var disputatsen 
ganske enkelt ikke blevet færdig på nuværende tidspunkt. 
 Endelig skylder jeg at takke min familie.  
 Mine forældre først og fremmest for at have læst korrektur på hele afhand-
lingen – ansvaret for de fejl, der på trods heraf måtte have sneget sig ind, er 
mit eget.  
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 Stine mest af alle dels for at have fundet sig i at høre om afhandlingen igen 
og igen, dels for at have taget sig af de pligter, som jeg har forsømt på grund 
af mit arbejde, og endelig for at have troet på mig.  
 Afhandlingen medtager kun i begrænset omfang lovstof, praksis, litteratur 
m.v., der er fremkommet efter den 1. oktober 2004. 

Århus, den 1. december 2004 
Søren Højgaard Mørup 
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KAPITEL 1 

Indledning 

Indledning 

1.1. Emne og afgrænsning heraf 

1.1.1. Emnet  
Afhandlingens emne angår overordnet set borgernes retssikkerhed over for 
forvaltningen. Der kan i disse år spores en almindelig tendens til øget fokuse-
ring på den enkelte borgers rettigheder, eksempelvis menneskerettigheder.  
 Karsten Revsbech foretog i begyndelsen af 1990’erne en undersøgelse, der 
tydede på, at der i dansk forvaltningsretlig teori i de foregående år havde væ-
ret en tendens til at opprioritere såkaldte systemhensyn, og at dette i nogen 
grad var sket på bekostning af hensynet til borgernes retssikkerhed.1 Han slog 
til lyd for, at der kunne være grund til i de kommende år at være opmærksom 
på retssikkerhedshensynet, og han pegede på den allerede nævnte generelle 
udvikling. Der er da også siden på forvaltningsrettens område blevet foretaget 
undersøgelser af netop spørgsmålet om retssikkerhed, eksempelvis som i Car-
sten Henrichsens disputats,2 der behandler spørgsmålet på et overordnet, rets-
politisk plan, ligesom der foreligger flere ph.d.-afhandlinger, der i varierende 
grad behandler spørgsmålet om borgerens retssikkerhed i bestemte relationer. 
 Et helt centralt problem af retssikkerhedsmæssig karakter, som imidlertid 
hidtil ikke har været nærmere analyseret, er spørgsmålet om beskyttelsen af 
den borger, som indretter sig i tillid til forvaltningens udtalelser.3 Det er et 
problem, som er blevet stadig mere aktuelt, efterhånden som de offentligretli-
ge regler er blevet stadig mere komplekse og uoverskuelige for den enkelte 
borger. Formel retssikkerhed i form af en forudberegnelig retsstilling kan ik-

1. Karsten Revsbech, Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori. 
2. Carsten Henrichsen, Retssikkerhed og moderne forvaltning. 
3. Allerede Poul Andersen gav udtryk for, at spørgsmålet om forvaltningsakters »materiel-

le retskraft« tiltrængte en grundlæggende undersøgelse for dansk rets vedkommende, jf. 
Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 3. udg., s. 374. Han fastholdt dette, jf. Dansk 
Forvaltningsret, s. 394, hvor han dog henviste til kap. X, der indeholder et afsnit om 
»Forvaltningsakters forbindende Kraft«. 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



KAPITEL 1 

4

ke længere stå alene som et tidssvarende eller realistisk retssikkerhedsideal.4

Der er også behov for retsregler, der på anden vis kan varetage det samme 
grundlæggende hensyn til, at borgeren skal kunne indrette sig. Et sådant re-
gelsæt er regler om beskyttelse af berettigede forventninger. 
 Afhandlingens væsentligste spørgsmål er, hvorledes hensynet til borgernes 
berettigede forventninger i kraft af forvaltningsmyndigheders udtalelser vare-
tages i forvaltningsretten. Dette giver anledning til en række delproblemstil-
linger.  
 For det første må selve begrebet »berettigede forventninger« fastlægges. 
 For det andet er det nødvendigt at overveje, hvilke retlige former beskyttel-
sen kan antage (formel, materiel, kompensatorisk, etc.).  
 For det tredje må der med henblik på en nærmere analyse udvælges nogle 
situationer, hvor konflikten mellem berettigede forventninger og modstående 
hensyn (især) opstår. Valget er her faldet på ændring af forvaltningsakter, 
specielt tilbagekaldelse og annullation af forvaltningsakter, forhåndsbeske-
ders bindende virkning og den bindende virkning af interne regler (dvs. ad-
ministrativ praksis, cirkulærer). 
 Der foreligger ikke nogen samlet undersøgelse af disse problemstillinger i 
dansk ret. Til trods for, at begrebet berettigede forventninger efterhånden an-
vendes hyppigt i den juridiske litteratur, og til trods for, at det er et centralt 
hensyn på nogle af forvaltningsrettens kerneområder, er der eksempelvis ikke 
foretaget nogen nærmere undersøgelse af, hvad begrebet dækker over i dansk 
ret. Der er heller ikke foretaget nogen nærmere undersøgelse af, hvilken be-
tydning berettigede forventninger skal tillægges, og af, hvorledes dette afgø-
res. Allerede af disse grunde er der ud fra en teoretisk synsvinkel tilstrækkelig 
grund til at tage afhandlingens emne op til behandling.  
 Betragter man emnet ud fra et praktisk perspektiv, er det ikke mindre rele-
vant. En gennemgang af retspraksis viser, at berettigede forventninger påbe-
råbes stadig oftere for domstolene. Bare inden for skatteretten blev der en 
overgang nærmest på månedlig basis afsagt en landsretsdom, hvor berettigede 
forventninger var blevet påberåbt, og tilsvarende er der gennem det seneste 
årti blevet afsagt mere end 10 højesteretsdomme i skattesager, hvor berettige-
de forventninger var påberåbt. Disse tal, der kan sammenlignes med toppen 
af et isbjerg, indikerer problemstillingens praktiske betydning. På trods af de 

4. Det vil dog efter min opfattelse være en misforståelse, hvis man i erkendelse af, at for-
mel retssikkerhed ikke altid er effektiv, helt opgiver at skabe regler, der fremmer formel 
retssikkerhed. Man kan ikke slutte fra den præmis, at sikring af formel retssikkerhed ik-
ke er tilstrækkeligt, til, at formel retssikkerhed ikke er et middel til fremme af andre 
former for retssikkerhed. Det synes også at være Carsten Henrichsens opfattelse, jf. 
Retssikkerhed og moderne forvaltning, s. 592. 
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mange domme har dette ikke i sig selv ført til en afklaring af retsstillingen. 
Sagernes antal er stigende, hvilket viser et behov for en granskning af retstil-
standen, således at unødig procesførelse kan undgås, og således at myndighe-
der og borgere gives de retlige redskaber, der skal til for at vurdere en konkret 
sag. Afhandlingens undersøgelser kan forhåbentlig danne grundlag for en 
fastlæggelse af borgernes eventuelle krav på retsbeskyttelse af berettigede 
forventninger, således at disse ikke overtrædes, blot fordi det er uklart, hvad 
der er gældende ret, og således at formålsløs procesførelse omvendt undgås.  
 Endvidere kan de danne et grundlag for overvejelser om og anbefalinger 
af, hvorledes man kan, bør og skal tage hensyn til borgernes forventninger, 
når disse er beskyttelsesværdige. 
 Afhandlingens emne er således af væsentlig interesse ikke blot for retsvi-
denskaben som sådan, men også for det levende retsliv; der er et stigende be-
hov for at afdække gældende ret. Hermed er det tilkendegivet, at undersøgel-
serne i det følgende må have interesse for retsvidenskaben, for forvaltningen, 
for borgerne, for lovningsmagten og for domstolene. 

1.1.2. Overordnet afgrænsning af emnet 
Det er selvsagt nødvendigt at begrænse emnet til det overkommelige. Emnet 
er følgelig i det væsentlige begrænset til forholdet mellem borgeren og for-
valtningen. Spørgsmålet om, hvorvidt lovgivningsmagten skal respektere 
borgernes forventninger, behandles således kun ganske kort i kap. 4 og i kap. 
14.2.2.5 6

 Emnet er yderligere begrænset til i altovervejende grad at angå forventnin-
ger skabt af forvaltningen.  
 Forvaltningen kan skabe forventninger hos borgerne dels ved konkrete (in-
dividuelle) tilkendegivelser i form af vejledning, forhåndsbesked, forvalt-

5. Som eksempel på en afhandling, hvor spørgsmålet om binding også angår spørgsmålet, 
om lovgivningsmagten er bundet, se Jan Fridthjof Bernt, Avtale og offentlig myn-
dighetsutøvning og Jan Fridthjof Bernt, Avtaler med stat og kommune. Når denne pro-
blemstilling er fravalgt, selvom den for så vidt rejser interessante spørgsmål, skyldes det 
hovedsageligt, at jeg har villet undersøge forholdet mellem forvaltning og borger, hvor 
der alt andet lige er langt flere konflikter, som involverer forventninger, og som samti-
dig kan kvalificeres som juridiske konflikter, end i forholdet mellem lovgivningsmagt 
og borger. Konflikter forekommer dog, se således om »forhåndsbesked« fra lovgiv-
ningsmagten se f.eks. UfR 1979.454 Ø og UfR 1981.394 H. 

6. En undtagelse er normer, herunder normer i lovgivningen, der pålægger en myndighed 
en pligt, uden at borgeren fremstår som rettighedssubjekt, men hvor tilstedeværelsen af 
pligten skaber forventninger til forvaltningens handlemåde. Problemstillingen kommer 
undertiden frem i forbindelse med erstatningskrav og omtales derfor i kap. 26.1.4 om 
normbrud og beskyttelsesformål. 
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ningsakter, etc., dels ved generelle tilkendegivelser i form af vejledninger, 
cirkulærer, etc. Sondringerne herimellem er nærmere omtalt i bl.a. kap. 9 og 
kap. 20. Udenfor holdes således anordninger, der i henseende til spørgsmålet 
om beskyttelse af berettigede forventninger formentlig ikke adskiller sig af-
gørende fra lovgivning, der som nævnt i hovedsagen holdes uden for afhand-
lingen.7

 De tilkendegivelser, som behandles her, er alene tilkendegivelser (i bred 
forstand), som i hvert fald af mindst en borger – eller en myndighed, der be-
finder sig i en retsposition, som kan sidestilles hermed8 – opfattes som be-
gunstigende,9 da det ikke giver megen mening at tale om beskyttelse af for-
ventninger i tillid til en bebyrdende tilkendegivelse bortset fra, at sondringen 
selvfølgelig er relativ: Hvis borgeren er stillet en tilladelse i udsigt på bestem-

7. Dette gælder i hvert fald for så vidt angår spørgsmålet om påberåbelse af anordninger. 
Når det f.eks. drejer sig om adgangen til at varsle ændringer, er det dog tænkeligt, at der 
gælder noget lignende som ved interne regler.  

8. Afhandlingen beskæftiger sig ikke særligt med, hvornår dette er tilfældet. Der er dog 
næppe tvivl om, at myndigheder kan have berettigede forventninger, jf. Karsten Revs-
bech, Planer og forvaltningsret, s. 429 f. Se også Claus Haagen Jensen og Orla Friis 
Jensen i Jur. 1976.49 (s. 50). Det kan navnlig være tilfældet, hvor en kommune udøver 
fællesskabsforvaltning (ctr. myndighedsforvaltning). Det bemærkes, at hensynet til en 
myndigheds berettigede forventninger kan tænkes at være knap så tungtvejende, som 
hvis der var tale om en privat person, jf. Karsten Revsbech, Planer og forvaltningsret, s. 
137 ff. og s. 142, om kommuner. Til det dér anførte kan føjes, at intensitetsbetragtnin-
ger i nogen grad kan støtte et sådant resultat, eftersom hensynet til kommunen grunder 
sig i hensynet til kommunens borgere, og at en tilbagekaldelse eller en annullation sjæl-
dent ikke vil virke indgribende over for den enkelte borger. Det må dog erindres, at så-
danne transparens-betragtninger ikke er uden betænkeligheder, da de ikke ville være 
acceptable, hvis der f.eks. var tale om et aktieselskab. Her må det fastholdes, at selska-
bet er et selvstændigt subjekt. Det ville derfor eksempelvis være forbundet med betæn-
keligheder, om man lagde vægt på kommunens størrelse, økonomi, etc. ved vurderin-
gen af intensiteten, hvilket klart ville være utilladeligt ved private retssubjekter, da dette 
vil stride mod grundlæggende lighedsbetragtninger. Derimod kan der lægges vægt på 
den enkeltes mulighed for at begrænse sit »tab« ved et indgreb, hvilket kan have sam-
menhæng med de ressourcer, vedkommende råder over. Det kan også hævdes, at en 
myndighed alt andet lige vil kunne have sværere ved at få en berettiget forventning, i og 
med myndighederne i mange tilfælde vil have bedre forudsætninger end den typiske 
borger for at vurdere, om der er grundlag for at indrette sig i tillid til et udsagn fra en 
anden myndighed. 

9. Hermed er der således lagt op til en bestemmelse af sondringen bebyrdende – begunsti-
gende, som grunder sig på den enkelte borgers opfattelse. Jeg kan tiltræde argumentati-
on herfor i Forvaltningsret. Almindelige emner, 2. udg., s. 477, og Karsten Revsbech, 
Planer og forvaltningsret, s. 469 f. 
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te, i nogen grad bebyrdende vilkår, er tilkendegivelsen herom dog begunsti-
gende, hvis alternativet er et ubetinget afslag. 
 I del II og III behandles udsagn, der som adressat har den konkrete borger, 
i hvis sag der senere skal træffes afgørelse, dvs. udsagn i form af forvalt-
ningsakter, forhåndsbesked til og vejledning af den enkelte borger.  
 I del IV behandles udsagn, der ikke har den konkrete borger, hvis sag der 
siden skal træffes afgørelse i, som adressat. Sådanne udsagn er bl.a. afgørel-
ser, der har andre borgere som adressat, og hvoraf der kan udledes en (intern) 
regel, og interne administrative forskrifter, der har forvaltningsmyndighedens 
egne ansatte eller andre forvaltningsmyndigheder som adressater.  
 Det må dog haves for øje, at en helt skarp afgrænsning ikke altid er hen-
sigtsmæssig, fordi der er visse udsagn, som ifølge den angivne afgrænsning 
hører til den ene kategori af udsagn, men alligevel har et betydeligt antal træk 
til fælles med udsagnene i den anden kategori. I visse tilfælde vil det være re-
levant at overveje, om borgeren kan støtte ret på et udsagn både ud fra de reg-
ler, der beskrives i del III, og dem, der beskrives i del IV. Hvis eksempelvis 
en borger får en forhåndsbesked om de skattemæssige konsekvenser af en in-
vestering, der forudsætter flere investorer, og disse investorer forud for inve-
steringen gøres bekendt med forhåndsbeskeden – navnlig hvis dette til dels 
har været hensigten med at anmode om en forhåndsbesked – vil det være 
nærliggende at overveje at sidestille dette med de tilfælde, som behandles i 
del III, fordi investorernes forventninger måske nærmere knytter sig til den 
konkrete forhåndsbesked end til den (interne) regel, som eventuelt måtte 
kunne udledes af forhåndsbeskeden. Men der er intet til hinder for, at investo-
rerne også gør gældende, at forhåndsbeskeden er udtryk for en intern regel. 
 Et andet eksempel kunne være, at myndighederne i en årrække har god-
kendt en selvangivelse, men på et tidspunkt beslutter sig for at foretage skat-
teansættelsen på en anden måde, fordi de tidligere ansættelser anses for at væ-
re foretaget forkert. De tidligere års skatteansættelser kan have vakt en for-
ventning om, at også de følgende års ansættelser ville blive foretaget efter 
samme norm (jf. problemstillingen i del III). Men man kan også overveje, om 
de tidligere ansættelser er udtryk for en intern regel, således at der foreligger 
en praksisændring (jf. herom i del IV). 
 Som det fremgår, er brændpunktet for prøvelsen af, om berettigede for-
ventninger nyder retsbeskyttelse, knyttet til udstedelsen af en senere forvalt-
ningsakt.  
 Dette giver for det første anledning til at bemærke, at afhandlingen tager 
sigte på forventninger, der angår forvaltningens offentligretlige dispositioner, 
ikke på aftaleretlige dispositioner. Men selvfølgelig findes der et område, 
hvor forvaltningen benytter sig af aftale, men som ikke desto mindre er mere 
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offentligretligt end privatretligt præget. Afhandlingen bevæger sit kun ind i 
dette minefelt, hvor det har været af væsentlig interesse at belyse den forvalt-
ningsretlige forventningsbeskyttelse, for at beskrivelsen af forventningsbe-
skyttelsen kan blive tilpas helstøbt. Men spørgsmålet om beskyttelse af for-
ventninger i tillid til aftaler er ikke et emne, der behandles så dybtgående som 
forvaltningsakter og forhåndsbesked. 
 For det andet må det bemærkes, at selvom den senere forvaltningsakt er i 
fokus, forholder det sig ikke således, at den eneste mulighed for at beskytte 
forventninger består i at træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Man 
kan således grundlæggende tænke sig i hvert fald tre former for beskyttelse: 
Formel, materiel og erstatningsretlig beskyttelse,10 og muligvis også en form 
for strafferetlig beskyttelse.11 Alle disse former for forventningsbeskyttelse 
drøftes i afhandlingen, men vægten ligger frem for alt på spørgsmålet om ma-
teriel forventningsbeskyttelse.12

 Afhandlingen kan naturligvis ikke gå i dybden med alle situationer og om-
råder, hvor forvaltningen skaber forventninger. Afhandlingen trækker på ek-
sempler fra forskellige forvaltningsretlige retsområder, men den tilstræber at 
beskrive beskyttelsen af forventninger efter almindelige forvaltningsretlige 
regler. Når specielt skatteretten tages op til behandling, er dette ikke udtryk 
for et forsøg på at beskrive retstilstanden på et særligt område. Tværtimod er 
sigtet at påvise, at der ikke gælder noget særligt på skatterettens område, i 
hvert fald ikke uden at det følger af særlige lovregler. 

10. Således også Søren J. Schønberg, Legitimate expectations. Bogen er en bearbejdning af 
Søren J. Schønbergs ph.d.-afhandling ved University of Oxford og behandler beskyttel-
sen af berettigede forventninger i engelsk og fransk ret samt EU-retten. Bogen er an-
meldt af Morten Broberg, EU-ret & menneskerettigheder 2002.174 ff. og af Henning 
Koch i UfR 2003 B,188 f. 

11. Jf. kap. 6.3.4. 
12. Af de tre førstnævnte former for forventningsbeskyttelse har den formelle beskyttelse 

så vidt ses ikke i tidligere været særligt fremhævet i dansk ret, ligesom spørgsmålet om 
strafferetligt diskulperende vildfarelse heller ikke ses tidligere at være blevet anskuet ud 
fra synspunktet »berettigede forventninger« i dansk ret. (Søren J. Schønberg behandler 
de alle de tre førstnævnte former for forventningsbeskyttelse, men hans afhandling an-
går ikke dansk forvaltningsret. Han nævner meget kort strafferetlig beskyttelse i EU-
retten). Særligt for så vidt angår kompensatorisk beskyttelse skal det måske udtrykke-
ligt understreges, at afhandlingen kun i beskedent omfang vil beskæftige sig med eks-
propriation, selvom reglerne herom har karakter af forventningsbeskyttende regler, jf. 
kap. 4.1. Det skyldes først og fremmest, at reglerne typisk ikke specielt beskytter for-
valtningsskabte forventninger, men det er også af hensyn til afhandlings omfang nød-
vendigt at begrænse omtalen af forholdet reglerne om ekspropriation. Spørgsmålet om 
afgrænsning af erstatningsfri annullation og tilbagekaldelse over for ekspropriation om-
tales i kap. 26.5.2. 
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1.1.3. Hovedproblemstilling 
Afhandlingen tilsigter ikke at opstille et alment gyldigt forventningsprincip 
omfattende alle retsområder, (dvs. f.eks. også privatretten), da der næppe ville 
komme noget (praktisk eller teoretisk) anvendeligt resultat ud af et sådant 
forsøg.  
 Hvis det skal give mening at opstille en grundsætning, såsom en almindelig 
forvaltningsretlig grundsætning om beskyttelse af berettigede forventninger, 
må den gives en så tilstrækkelig præcis udformning, at den kan anvendes i 
praksis.
 Der er med vilje ikke opstillet en egentlig tese om, at der gælder en sådan 
grundsætning af det ene eller det andet indhold, da dette ville præjudicere 
fremstillingen i for høj grad. Det begreb, der søges udviklet i kap. 6, er i høj 
grad blevet til på baggrund af de løbende undersøgelser, ikke ud fra en forud-
fattet opfattelse af, hvad der må forstås ved berettigede forventninger. 
 Overvejelserne om, hvorvidt der gælder en almindelig retsgrundsætning, er 
reserveret til nogle foreløbige overvejelser i løbet af afhandlingen og til sam-
menfatningen og konklusionen i kap. 28. 
 Afhandlingen kan derfor i stedet for en tese siges at have en hovedpro-
blemstilling som kerne, nemlig spørgsmålet om, hvorledes forventninger be-
skyttes i dansk forvaltningsret. Det er spørgsmål som: Hvad er »berettigede 
forventninger«? En form for obligatorisk hensyn, et princip, en almindelig 
retsgrundsætning, en retlig standard? Kan man sige noget generelt om formen 
og karakteren af beskyttelsen af berettigede forventninger? Disse og andre 
beslægtede spørgsmål behandles i løbet af afhandlingen, men uden at svaret 
søges givet på forhånd. 
 Det har været af betydning for denne beslutning, at jeg deler den opfattelse, 
som kommer til udtryk i Karstens Revsbechs afhandling om planer og for-
valtningsret, hvorefter et begreb – i dette tilfælde en almindelig retsgrundsæt-
ning om retsbeskyttelse af forventninger – ikke bør konstrueres og benyttes, 
hvis det ikke siger noget relevant om den – i dette tilfælde retlige – virkelig-
hed, som det retter sig imod. I modsat fald vil det skabe mere forvirring end 
afklaring og lede tankerne i de forkerte baner.13 Hvis der skal opstilles et al-
mindeligt hensyn, et princip, en grundsætning, en standard eller noget helt 
femte om berettigede forventninger, må det derfor vokse ud af undersøgel-
serne.

13. Jf. Karsten Revsbech, Planer og forvaltningsret, s. 480. 
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1.2. Afhandlingens retsteoretiske grundlag, metode og materiale 

Hvis man helt overordnet skal beskrive tilgangen til afhandlingens problem-
stillinger ud fra et retsteoretisk perspektiv, er der tale om en som udgangs-
punkt retspositivistisk (retsrealistisk), kognitiv, pluralistisk og pragmatisk op-
fattelse af, hvad ret er.  
 Ved retspositivistisk forstås en ikke-naturretlig (retsidealistisk) opfattelse 
af retten, dvs. at retten ikke for at være gyldig skal opfylde bestemte idealer. 
Man kunne naturligvis anlægge en naturretlig frem for en positivretlig tilgang 
til undersøgelsen af retsbeskyttelsen af berettigede forventninger. Det er klart, 
at der er en nær sammenhæng mellem kravet om forventningsbeskyttelse og 
grundlæggende retfærdighedstankegange.14

 Efter min opfattelse er naturretlige retsteorier imidlertid grundlæggende 
problematiske, fordi de ikke kan undgå at være udemokratiske. Forfægtelse af 
en naturretlig retsteori må nødvendigvis indebære, at man hævder, at man har 
fundet »de vises sten« og derfor bedre end alle andre ved, hvilke krav retsreg-
ler skal leve op til for at være retsregler. Da også disse naturretligt bestemte 
krav til retsreglerne – i hvert fald for en realistisk opfattelse af virkeligheden 
– er skabt (eller i det mindste formuleret) af mennesker, er realiteten, at for-
fægtelse af en naturretlig retsteori indebærer en antagelse om, at nogle er klo-
gere eller mere indsigtsfulde end andre, og derfor bedre er i stand til at afgøre, 
hvilke regler der skal gælde i samfundet. Reelt er der tale om, at retsteoretike-
re sætter sig som overdommere i forhold til det folkevalgte lovgivningsorgan. 
Dette gælder, hvad enten kravene retter sig mod reglernes indhold eller mod 
deres tilblivelse. Da jeg ikke kan tilslutte mig en sådan retsteori, er afhandlin-
gens teoretiske grundlag retspositivistisk. Retsbeskyttelsen af berettigede for-
ventninger – uanset om der kan argumenteres for den ud fra retfærdighedsfo-
restillinger – må efter min opfattelse fastlægges, uden at der på grundlag af 
sådanne forestillinger stilles forudgivne absolutte krav hertil.15

14. Jf. nærmere afhandlingens kap. 2. Se hertil Søren Schønberg, Legitimate expectations, 
kap. 1.  

15. Den anførte retspositivistiske opfattelse underkender ikke, at »moral« kan indgå i juri-
diske overvejelser, men den indebærer, at betydningen af »moral« beror på, hvilke an-
dre regler der også er relevante i en afgørelsessituation. Normer, der betegnes som 
»moral«, er inden for en retspositivistisk opfattelse som den her forfægtede retsregler på 
linje med andre retsregler, men de må indordne sig i det retskildemæssige hierarki, der 
er relevant i den konkrete sammenhæng, og må som retskilde i praksis ofte vige for an-
dre retskilder. 
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 At opfattelsen af retten er kognitiv, betyder, at retlige regler opfattes som 
udtryk, der har et meningsindhold, og som derfor kan gøres til genstand for 
diskussion. 
 Afhandlingens teoretiske grundlag er i denne henseende især bestemt af, 
hvad man kunne kalde en pragmatisk tilgang til retten, idet valget af teori er 
bestemt af teoriens anvendelighed i relation til de væsentligste formål med 
projektet: At give retningslinjer for, hvorledes konflikten mellem hensynet til 
den enkelte borgers forventninger i kraft af forvaltningens udsagn og de retli-
ge hensyn, der taler for at træffe en beslutning, der skuffer disse forventnin-
ger, efter gældende ret (forstået som retsregler i den ovenfor anførte betyd-
ning) skal løses, og for hvorledes retsreglerne alternativt kunne udformes. 
Afhandlingens hovedadressater – lovgivningsmagten, domstolene, praktise-
rende jurister i såvel forvaltningen som i det private, den juridiske teori – er 
ligeledes medbestemmende for valget af teoretisk grundlag.  
 Eksempelvis kan man ret beset ikke give anvisninger til domstolene om, 
hvorledes de bør træffe afgørelse, hvis man antager, at de eneste meningsful-
de retlige udsagn om gældende ret er forudsigelser om domstolenes adfærd, 
jf. Alf Ross’ såkaldte prognoseteori. Desuden vanskeliggøres en diskussion af 
retsreglerne og deres indhold efter min opfattelse unødvendigt, hvis man som 
Alf Ross tager udgangspunkt i en non-kognitiv retsteori, hvorefter lovene er 
direktiver uden meningsindhold.  
 Dette valg skal ikke forstås således, at andre opfattelser af retten ikke aner-
kendes. Ret er efter min opfattelse ikke begrænset til retsregler forstået som 
af staten fastlagte og accepterede normer. Udtrykket kan med lige så stor ret 
benyttes om de normer, der rent faktisk følges af borgerne ud fra en opfattelse 
af, at normerne er retligt forpligtende.16 Anvendelsen af udtrykket »ret« er 
alene begrænset af et krav om, at den skal være meningsfuld. Opfattelsen af 
ret er dermed pluralistisk. Dette betyder efter min opfattelse dog samtidig, at 
man må gøre sig klart, om anvendelsen (det meningsindhold, der konkret ind-
lægges i udtrykket ret) er berettiget i den konkrete situation. Og ud fra en 
pragmatisk opfattelse skal anvendelsen være egnet til at løse den opgave, man 
har sat sig for.17

 Det overordnede teoretiske grundlag falder, som det vil være fremgået, ind 
under en hermeneutisk videnskabsopfattelse. 
 Det teoretiske grundlag hænger sammen med, at afhandlingens metode i alt 
overvejende grad er den retsdogmatiske metode.  

16. Det antagne retsbegreb udelukker ikke, at befolkningens opfattelse vil kunne indgå i en 
vurdering af, hvad der er gældende ret, som f.eks. skal foretages i en højesteretssag om 
fortolkning af grundloven, selvom det normalt vil være en underordnet faktor. 

17. Se om pragmatisme i retlig sammenhæng Jørgen Dalberg-Larsen, Pragmatisk retsteori. 
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 I den forbindelse kan jeg tilslutte mig, at retsdogmatikkens opgave i relati-
on til »retlige skøn« såsom afhandlingens hovedproblemstilling om retsbe-
skyttelsen af berettigede forventninger er at »bistå de retsanvendende myn-
digheder med at fremdrage og analysere disse hensyn, at sætte dem ind i en 
systematisk sammenhæng, så de kan harmonere med hinanden, og til slut 
sammenfatte dem i juridiske begreber, maksimer og regler for fortolkning og 
retsanvendelse«.18

 Anvendelsen af den retsdogmatiske metode på projektets hovedproblem-
stilling indebærer benyttelsen af traditionelle retskilder. Forventningsbeskyt-
telsen er ikke lovreguleret, men hensynet hertil kan alligevel spores indirekte 
i lovgivningen, hvorfor det undersøges, hvilke konsekvenser dette har for 
forvaltningens pligt til at tage borgerens forventninger i betragtning, jf. navn-
lig kap. 4.1 og 4.4. Fraværet af regulering ved lov er anledning til, at der i af-
handlingen gøres forskellige overvejelser af retspolitisk karakter om behovet 
for lovgivning til beskyttelse af berettigede forventninger.
 Den væsentligste retskilde er retspraksis, og afhandlingens undersøgelser 
er for en meget stor dels vedkommende baseret på analyser af retspraksis i 
forvaltningsretlige sager. En anden, ikke uvæsentlig retskilde er ombuds-
mandspraksis.  
 Man kunne overveje tillige at inddrage også administrativ praksis. Denne 
praksis vil dog ofte være for specifik til at kunne danne grundlag for en un-
dersøgelse af den almindelige forvaltningsretlige beskyttelse af berettigede 
forventninger. Problemstillingen vil kort blive omtalt i afhandlingens del III, 
2. hovedafsnit, kap. 18.3, hvor det eksempelvis kunne have været undersøgt, 
om der i administrativ praksis er en videregående forventningsbeskyttelse end 
efter retspraksis. Administrativ praksis inddrages således kun i beskedent om-
fang. 
 Endelig inddrages den hidtidige retsteoretiske litteratur, dvs. de opfattelser 
i teorien, som har relation til forventningsbeskyttelse. Der findes som anført 
ikke nogen samlet behandling af beskyttelsen af berettigede forventninger i 
den almindelige forvaltningsret, endsige nogen teori herom, om end der i den 
forvaltningsretlige litteratur findes mange referencer til berettigede forvent-
ninger, der ikke nærmere uddyber dette begreb. De væsentligste bidrag findes 
i den indirekte behandling af hensynet til berettigede forventninger i forskel-
lige sammenhænge, fortrinsvis i lærebogsfremstillinger om forvaltningsakters 
ugyldighed og tilbagekaldelse, men eksempelvis også i en lidt ældre artikel 
om forhåndsbesked.19

18. Jf. Stig Jørgensen, Retfærdighed og ret, s. 75. 
19. Jf. Claus Haagen Jensen og Orla Friis Jensen i Jur. 1976.49. 
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 Ud over at benytte sig af traditionel juridisk retsdogmatisk metode benytter 
afhandlingen sig af den komparative metode, men dog kun så vidt som det 
tjener et specifikt formål. Et sådant mål har især været som led i afhandlin-
gens 1. almindelige del at anskueliggøre forventningsbeskyttelsen som et al-
mindeligt fænomen i europæiske retssystemer og dens forskellige udform-
ning i forskellige retssystemer. Sigtet er med andre ord ikke nogen form for 
omfattende Länderbericht, men at belyse forskellige metoder til forvent-
ningsbeskyttelse, at inspirere til formuleringen af berettigede forventninger 
som begreb og at skabe et afsæt for behandlingen af spørgsmålet om forvent-
ningsbeskyttelse i dansk forvaltningsret. Kap. 3 kan i denne henseende sam-
menlignes med kap. 4, der kort beskriver forventningsbeskyttelser i dansk ret 
på andre retsområder. Et andet hovedformål har været i konkrete sammen-
hænge at inddrage fremmed ret, hvor dette er formålstjenligt, f.eks. fordi 
fremmed ret kan anvise brugbare løsningsmodeller – eller måske afskrække 
fra at lade udviklingen gå i en bestemt retning. 
  Ved undersøgelserne af fremmed ret har jeg i høj grad forladt mig på ud-
valgte værker fra de enkelte lande. En dyberegående undersøgelse af de en-
kelte lande kunne måske have føjet flere facetter til og måske også afdækket 
uenigheder på forskellige områder. Men det ville ikke være muligt inden for 
en rimelig tidshorisont at foretage en sådan undersøgelse af gældende ret i al-
le de udvalgte lande. Jeg er af den opfattelse, at dette kan forsvares med, at 
der ved valget af flere frem for et enkelt eller måske to andre landes retssy-
stemer er kommet et større spektrum af syn på forventningsbeskyttelse frem. 
Valget af lande er til dels bestemt heraf, til dels af traditionen. Specielt norsk 
forvaltningsret inddrages løbende grundet lighederne med dansk forvaltnings-
ret, hvorimod det af samme grund har haft mindre interesse at medtage netop 
norsk ret i kap. 3.20

 Desuden er der et ganske beskedent retssociologisk element i afhandlingen, 
idet behovet for at kunne indrette sig på skatterettens område ved indhentelse 
af forhåndsbesked er søgt belyst ved en spørgeskemaundersøgelse. Formålet 
hermed har primært været at underbygge, at skatteretten som område er af 
særlig interesse for undersøgelserne vedrørende forhåndsbesked. 
 Endelig indgår der som nævnt et vist retspolitisk element, idet det bl.a. 
overvejes, om forventningsbeskyttelsen er tilstrækkelig sammenlignet med 

20. Når svensk ret ikke inddrages – til trods for at Ole Westerbergs disputats om »Rätts-
kraft« må siges at være relevant for emnet, om end af lidt ældre dato – skyldes det især 
hensynet til at begrænse materialet, der i forvejen er omfattende, og antallet af lande, 
hvis retsregler belyses. Jeg har af vore nærmeste nabolande prioriteret tysk og navnlig 
norsk ret højere. 
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standarden i andre europæiske retssystemer, og om der er behov for lovgiv-
ning til ændring eller i det mindste præcisering af retstilstanden. 
 Der kan måske afslutningsvist være grund til at bemærke, at det i nogen 
grad har påvirket valget af synsvinkel, at den væsentligste retskilde, når man 
ser på afhandlingens samlede materiale, er retspraksis: Spørgsmålet om, 
hvorvidt borgeren kan opnå retsbeskyttelse af sine forventninger, er først og 
fremmest møntet på muligheden for at opnå beskyttelse hos domstolene. 
 Der er for så vidt ikke noget usædvanligt i denne synsvinkel, da domstole-
ne trods alt er den sidste nationale retsinstans, og da forvaltningsretten traditi-
onelt har anlagt denne synsvinkel. Dertil kommer, at en eventuel retsgrund-
sætning om retsbeskyttelse af berettigede forventninger efter min opfattelse 
på samme måde som andre retsgrundsætninger må kunne gøres gældende for 
domstolene, hvis man skal kunne tale om en almindelig retsgrundsætning på 
samme måde som andre almindelige retsgrundsætninger. Dette er ikke det 
samme, som at der ikke f.eks. i ombudsmandspraksis kan udvikles regler, 
som domstolene siden tilslutter sig. Men for emnet er denne indfaldsvinkel 
mindre relevant, eftersom forventningsbeskyttelse længe har indgået i dom-
stolenes afgørelser. Selvom afhandlingen som nævnt henvender sig til en 
bred skare af læsere, må det erkendes, at den dog i sit udgangspunkt er »dom-
stolsorienteret«.

1.3. Systematik. Plan for fremstillingen 

Afhandlingen består af fem dele: En indledende almindelig del, tre specielle 
dele og en afsluttende almindelig del, der bl.a. samler trådene fra de øvrige 
dele. Dispositionen for de fem dele er følgende: 

1.3.1. Del I – 1. almindelig del 
Det siger sig selv, at afhandlingens almindelige del behandler nogle generelle 
problemstillinger af betydningen for emnet.  
 Indledningsvist har jeg i denne del villet skabe en ramme for behandlingen 
af spørgsmålet om retsbeskyttelse af forventninger i dansk forvaltningsret 
med særligt henblik på forvaltningens pligt til at respektere berettigede for-
ventninger. 
 For at realisere dette mål har jeg i kap. 2-5 søgt at rette blikket uden for af-
handlings tre hovedproblemkredse i del II-IV for at give et overblik over den 
helt overordnede sammenhæng, som forventningsbeskyttelse indgår i. Per-
spektivet er dels overordnet (rets-)politisk/filosofisk (kap. 2), dels kompara-
tivt forvaltningsretligt (kap. 3) og endelig nationalt tvær-disciplinært (kap. 4), 
hvorved blot forstås, at såvel andre forvaltningsretlige problemstillinger end 
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dem, der behandles særligt i del II-IV, som andre nationale retsområder ind-
drages.  
 Herved søges forventningshensynets almene juridiske betydning påvist, 
dels ved påvisning af, at der i andre europæiske retssystemer findes forvalt-
ningsretlige normer svarende til et princip om beskyttelse af berettigede for-
ventninger, dels ved påvisning af, at forventningshensynet har stor betydning 
i dansk ret både i og uden for den offentlige ret. Det skulle derved gerne 
fremgå, at forventningsbeskyttelse er et generelt retligt fænomen. Samtidig 
må der dog tages det forbehold, at fremstillingen naturligvis ikke kan være 
altomfattende, og i overensstemmelse med dens formål bliver der derfor 
hverken tale om en egentlig komparativ fremstilling eller om en mere omfat-
tende analyse af forventningsbeskyttelse på andre retsområder end forvalt-
ningsrettens. I kap. 5 samles trådene fra de foregående tre kapitler ganske 
kort. 
 I det centrale kap. 6 redegøres for sammenhængen mellem berettigede for-
ventninger, indrettelseshensyn og retsbeskyttelse af forventninger, herunder 
for hvad der forstås ved de enkelte begreber. Hensigten er overordnet at be-
skrive betingelserne for, at der foreligger berettigede forventninger, hvad 
konsekvenserne heraf kan være, og hvilken rolle indrettelseshensynet spiller. 

1.3.2. Del II – Forvaltningsakter 
I del II-IV tages tre områder, hvor forventningsbeskyttelse er særligt relevant, 
op til behandling. 
 Et kerneområde for forventningsbeskyttelse i forvaltningsretten er beskyt-
telsen af forventninger i tillid til konkrete forvaltningsakter, hvilket er emnet 
for del II. Vægten er lagt på ugyldighed og tilbagekaldelse, men også 
spørgsmålene om forventningers betydning i relation til bl.a. genoptagelse og 
til afgørelser, der af borgeren opleves som tilbagekaldelse, behandles i denne 
del, der udgøres af kap. 7. 

1.3.3. Del III – Forhåndsbesked 
Et andet kerneområde for forventningsbeskyttelse i forvaltningsretten er for-
håndsbesked. Den første – og indtil nu eneste – mere omfattende undersøgel-
se af almindelige forvaltningsretlige regler om forhåndsbesked lægger i høj 
grad vægt på, at spørgsmålet om den bindende virkning af forhåndsbesked er 
et spørgsmål om forventningsbeskyttelse.21 I den pågældende afhandling an-
tages det imidlertid, at reglerne om den bindende virkning af forhåndsbesked 

21. Jf. Claus Haagen Jensen og Orla Friis Jensen i Jur. 1976.49 (s. 71 ff.). 
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adskiller sig fra regler om forvaltningsakters bindende virkning. Dette er ikke 
min opfattelse, hvilket der redegøres for i det første hovedafsnit.  
 Ud over det selvstændige formål, det i sig selv kan have at beskrive regler-
ne om forhåndsbesked mere udførligt end de hidtil er blevet, er det først og 
fremmest hensigten derved at påvise, at der i det væsentlige ikke gælder prin-
cipielt forskellige regler om forhåndsbesked i øvrigt, jf. nærmere kap. 11-13, 
og at der derfor heller ikke er grundlag for at antage, at reglerne om, hvorvidt 
forhåndsbesked er bindende, er nogle andre, jf. nærmere kap. 14.  
 I kap. 15 tages nogle situationer, der kan minde om forhåndsbesked, op til 
behandling. 
 Inden for skatteretten har der udviklet sig noget, der betegnes »det skatte-
retlige forventningsprincip«. Dette kunne måske give anledning til den opfat-
telse, at der gælder et særligt princip på skatterettens område. Det er min op-
fattelse, at dette ikke er tilfældet. De problemstillinger, som »forventnings-
princippet« anvendes på, er reelt forhåndsbesked og forhåndsbeskedlignende 
situationer, og retspraksis på skatterettens område er i god overensstemmelse 
med denne antagelse og de regler, der beskrives i de foregående kapitler. 
Kernen i dette hovedafsnit er undersøgelsen af højesteretspraksis i kap. 18.5. 
I de forudgående kapitler – kap. 16 og 17 – redegøres der forinden for de sær-
lige regler, der gælder om skatteansættelser og om bindende forhåndsbesked i 
henhold til skattestyrelsesloven. 
 I kap. 19 sammenfattes undersøgelserne i hovedafsnit 2. 

1.3.4. Del IV – Interne regler 
Det tredje mulige kerneområde for forventningsbeskyttelse i forvaltningsret-
ten er interne regler. Adgangen for borgeren til at påberåbe sig interne regler 
er endnu ikke fuldt ud afklaret, og det er ikke afklaret, hvilken betydning be-
rettigede forventninger måtte have i den forbindelse. 
 Som grundlag for en undersøgelse heraf redegøres der i kap. 20 for forskel-
lige former for interne regler, hvorved emnet afgrænses. I kap. 21 angives 
dernæst en række mulige – man kunne sige konkurrerende – grundlag for 
borgernes påberåbelse af interne regler. I kap. 22 beskrives de regler, der 
gælder for så vidt angår formelle og saglige krav, mens nogle vigtige 
spørgsmål om dokumentation af (bevisførelse for) interne regler op i kap. 23. 
I kap. 24 redegøres der for forskellige begrænsninger i adgangen til at påbe-
råbe sig interne regler, der følger af forvaltningens adgang til at fravige og 
ændre interne regler, mens spørgsmålene om den materielle retsbeskyttelses 
indhold behandles i kap. 25. 
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1.3.5. Del V – 2. almindelig del 
Efter behandlingen af de tre kerneområder samles trådene igen i afhandlin-
gens sidste tre kapitler. 
  Først tages det offentliges erstatningsansvar op til behandling i kap. 26. 
Der er flere grunde hertil. Økonomisk kompensation er et relevant og egnet 
middel til at yde forventningsbeskyttelse. Det er i den sammenhæng relevant 
at afdække dels omfanget af denne beskyttelse i gældende ret, dels det even-
tuelle behov for ændringer heraf. Et væsentligt spørgsmål er, om der gælder 
et objektivt ansvar, eller om ansvar forudsætter culpa. Selvom ansvarsgrund-
laget antages at være culpa, har det interesse at undersøge den indirekte for-
ventningsbeskyttelse, der ligger i, at normbrud karakteriseres som culpøst ud 
fra en vurdering af reglens beskyttelsesformål. 
 Dernæst undersøges, hvorledes forventningshensynet skal karakteriseres, 
når man betragter domstolsprøvelsen: Er forventningsbeskyttelse et skøns-
mæssigt spørgsmål, overladt til forvaltningen at varetage, muligvis inden for 
visse grænser – eller er der tale om et retsanvendelsesspørgsmål, hvor for-
valtningens margin er meget beskeden. Dette spørgsmål behandles i kap. 27. 
 Endelig afrundes afhandlingen i kap. 28 med en sammenfattende karakteri-
stik af forventningsbeskyttelsen, en undersøgelse af, om der kan opstilles en 
almindelig forvaltningsretlig retsgrundsætning herom, og nogle retspolitiske 
bemærkninger. 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.




