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Forord 
Forord 

 

 
 
Arbejdet med denne afhandling har stået på i adskillige år, og mange har 
udvist velvilje og behjælpsomhed i dens tilblivelsesproces. Det er ikke 
muligt at nævne alle, som fortjener en tak. Derfor skal jeg blot fremhæve 
tre personer, hvis råd og inspiration jeg i særklasse har sat pris på. 
 Den første er Karsten Hagel-Sørensen, som tilbage i 1991 foreslog, at 
mit universitetsspeciale skulle handle om fællesskabsrettens – dengang 
upåagtede – påvirkning af dansk ret. Uden Hagels råd ville jeg næppe 
have kastet mig over dette emne, som jeg siden da aldrig har kunnet slip-
pe. Det var ligeledes Hagel, som ni år senere ansporede mig til at under-
søge mere systematisk, i hvilket omfang dansk ret lader sig inspirere af 
fællesskabsretten på områder, hvor den ikke er forpligtet hertil. Alt i alt 
har Hagel udgjort en conditio sine qua non for, at jeg nogensinde kom til 
at skrive denne bog. 
 Den anden person, der særligt skal nævnes, er Erik Werlauff. Mere end 
nogen anden tog Erik sig tid og kræfter til at vise mig, hvilke strukturelle 
krav der stilles til en doktorafhandling, herunder hvordan et videnskabe-
ligt projekt adskiller sig fra en håndbog. Erik var også den, der gav mig 
ideen til at gøre fællesskabsrettens påvirkning af balancepunktet mellem 
retssikkerhed og effektivitet til et af bogen hovedtemaer. Endelig var 
Eriks smittende begejstring med til at fastholde min stædighed og lyst til 
at skrive en større monografi ved siden af en fuldtidskarriere i den offent-
lige administration. Var det ikke for Erik, var denne bog formentlig aldrig 
blevet en disputats. 
 Endelig er der grund til at nævne Morten Broberg, som altid har været 
beredvillig til at blive forstyrret med spørgsmål om, hvorvidt han var enig 
i en given udlæg af retspraksis. I forordet til sin egen afhandling beretter 
Morten om, hvordan vores nære venskab også udstrækker sig faglig spar-
ring: »Many of my ideas have been tested on him. And many ideas have 
not passed this test.« Morten, dine bemærkninger kan nu gøres til mine.
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 Afslutningsvis skal det nævnes, at denne afhandling blev indleveret til 
bedømmelse i oktober 2003. Jeg har ikke fundet det rigtigt at opdatere 
bogen med nyere retsakter og domme. Set fra en praktikers synspunkt er 
skaden næppe stor, idet der mig bekendt ikke i den mellemliggende tid er 
kommet materiale, der ændrer afhandlingens konklusioner eller delresul-
tater. 
 

Bruxelles, 10. juli 2004 
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KAPITEL 1 

Afhandlingens formål 
og genstand 

 

Kapitel 1. Afhandlingens formål og genstand 
 

1. Forvaltningsretten og den fælleseuropæiske retsarv 

Det er almindeligt anerkendt, at dansk forvaltningsrets tværgående grund-
sætninger i vid udstrækning er et udspring af en fælleseuropæisk arv. 
Navnlig fransk forvaltningsret har spillet en stor rolle for udviklingen af 
forvaltningsretten som en selvstændig juridisk disciplin og for opbygnin-
gen af det begrebsapparat, som dansk forvaltningsret bygger på. Også 
tysk forvaltningsret har inspireret til udviklingen og forfinelsen af almin-
delige retsgrundsætninger. Således bygger såvel de tankeskemaer som de 
retsgrundsætninger, dansk forvaltningsrets nestor Poul Andersen udvikle-
de – og som i grove træk fastholdes i den nuværende doktrin – mindst lige 
så meget på fransk og tysk forvaltningsret som på tidligere dansk litteratur 
og retspraksis. I sin disputats »Om ugyldige forvaltningsakter« systemati-
serer Poul Andersen således den på daværende tidspunkt forholdsvist ube-
skrevne og uudviklede danske forvaltningsret ud fra tysk og fransk for-
valtningsretlig doktrin. Samtidig anvendte Poul Andersen principper fra 
det franske Conseil d’États retspraksis til brug for udviklingen af tilsva-
rende grundsætninger i dansk ret.1 Gennem Poul Andersens forfatterskab 
har fremmed ret haft en væsentlig indflydelse på dansk retspraksis vedrø-

 
1. Det er i forlængelse heraf karakteristisk, at Ole Krarup i Øvrighedsmyndighedens 

Grænser ligeledes anvender retspraksis fra Conseil d’État til at påvise mangler i Poul 
Andersens subjektive magtfordrejningslære, jf. Krarup a.st. kapitel 2. 
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rende den offentlige ret.2 Efterfølgende har også engelsk og amerikansk 
ret haft afsmittende virkning på dansk forvaltningsret. Påvirkningen skyl-
des navnlig, at Niels Eilschou Holm i afhandlingen »Det kontradiktoriske 
princip i forvaltningsprocessen« anvendte engelsk og amerikansk ret som 
inspiration til det princip om pligtmæssig partshøring, som han på delvist 
retspolitisk delvist retsdogmatisk grundlag foreslog anerkendt i dansk ret. 
Som ombudsmand fra 1981 til 1986 medvirkede Eilschou Holm til at 
cementere kontradiktionsprincippets betydning i dansk ret. Endvidere 
blev væsentlige dele af hans forslag senere gennemført ved forvaltnings-
loven af 1986. Dansk forvaltningsretlig teori har således historisk set væ-
ret åben for udenlandsk ret. Og den har anvendt dette udskuende perspek-
tiv til at foregribe og ligefrem skabe retsudviklingen. 
 Også lovgiver har ved udformningen af de tværgående forvaltningslo-
ve draget nytte af erfaringer i udenlandsk ret. Navnlig har de tilsvarende 
norske og svenske regler haft betydning. Således indeholder hovedparten 
af de danske betænkninger vedrørende offentligretlige emner udførlige 
redegørelser for retstilstanden i de øvrige nordiske lande og andre udvalg-
te europæiske stater. Mange af betænkningsudvalgenes overvejelser synes 
påvirket af fremmed ret og de generelle tendenser, der præger de under-
søgte retssystemer. Endvidere har Europarådet vedtaget en række anbe-
falinger med forvaltningsretligt indhold ud fra ønsket om at fremme bor-
gernes retsgarantier over for staterne og styrke samhørigheden mellem de 
europæiske lande. Af særlig relevans er Resolution (77) 31 on the Protec-
tion of the Individual in Relation to the Acts of Administrative Autho-
rities. Resolutionen fastlægger generelle vejledende principper for parts-
høring, partsaktindsigt, partsrepræsentation, begrundelse og klagevejled-
ning.3 Resolutionens betydning for udformningen af dansk forvaltningsret 
understreges af, at den omtaltes i bemærkningerne til lovforslaget til for-
valtningsloven.4 Endelig har de nordiske lande gennem Nordisk Råd – 

 
2. Jf. Jep Lauesen Frost, Poul Andersens betydning for dansk retspraksis, i Abitz m.fl. 

(red.), festskrift til Poul Andersen, s. 7.  
3. Se også Europarådskonvention nr. 108/81 om beskyttelse af det enkelte menneske i 

forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, Resolution (80) 2 
on the Exercise of Discretionary Powers by Administrative Authorities, henstilling 
R (81) om offentlighed i forvaltningen og Resolution R (86) 1 on Data Protection in 
Social Security Matters. 

4. Jf. FT 1985-86, tillæg A, sp. 82. 
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omend i temmelig begrænset omfang – drøftet mulige lovinitiativer på det 
forvaltningsretlige område.5  
 Der har imidlertid hidtil netop kun været tale om kilder til inspiration 
for udformningen af dansk forvaltningsret. Den indflydelse, som uden-
landsk og international ret har haft på dansk ret, har således været indirek-
te, og uden at lovgiver og de danske myndigheder har været forpligtet til 
at tilpasse de danske regler til andre retssystemer. Udviklingen er derfor 
sket i et leje, der harmonerer med dansk rets øvrige traditioner. Endvidere 
har den reelle påvirkning været størst på områder, hvor en klar dansk for-
valtningsret endnu ikke havde udkrystalliseret sig. I takt med at den of-
fentlige ret konsoliderer sig, begrænses mulighederne for påvirkning ude-
fra formentlig tilsvarende. Det er i den forbindelse karakteristisk, at den 
forvaltningsretlige doktrin i de senere år synes mere interesseret i at af-
dække konsekvenserne af det opbyggede danske system end i at supplere 
systemet med udefrakommende impulser.  
 Mest sigende er teoriens nærmest ikke-eksisterende behandling af fæl-
lesskabsrettens betydning for dansk forvaltningsret. At den beskedne op-
mærksomhed skulle være udtryk for en manglende fællesskabsretlig på-
virkning forekommer på forhånd meget usandsynligt. Fællesskabsretten 
er jo selv offentlig ret. Og på grund af fællesskabsrettens direkte virkning 
indgår denne offentlige ret i det danske retssystem på samme måde som 
danske retsregler og uskrevne retsgrundsætninger.  

2. Afhandlingens formål og hovedproblemstillinger 

Denne afhandling undersøger, hvorledes dansk forvaltningsrets alminde-
lige grundsætninger og tværgående lovgivning påvirkes af fællesskabsret-
ten.  
 Afhandlingen kortlægger herved, i hvilket omfang rækkevidden af de 
fællesskabsretlige grundsætninger og af regler i sekundær ret afviger fra 
de tilsvarende principper i dansk ret på de områder, hvor danske myndig-
 
5. Jf. eksempelvis betænkning NU 1987:6 om sekretesslagstiftning och informations-

utbyte. Lovsamarbejdet inden for Nordisk Råd har dog traditionelt været begrænset 
til privat- og strafferetten, jf. Karsten Hagel-Sørensen i Juridisk Grundbog 2, loven, 
s. 135 ff, og Leif Sevón, Några reflexioner kring det nordiska lagstiftningssamarbe-
tet, TfR 1988, s. 509 (512). 
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heder skal iagttage de fællesskabsretlige krav. Der lægges herved vægt på 
at belyse, i hvilken grad de to systemer anvender den samme fortolknings-
stil, og i hvilket omfang fællesskabsreguleringen af den almindelige for-
valtningsret bygger på de samme grundlæggende hensyn som de tværgå-
ende danske forvaltningslove eller dog er udformet på en sådan måde, at 
hensynene fortsat kan varetages gennem de danske regler. Spørgsmålet er 
således, om de to retssystemer ved løsningen af de klassiske forvaltnings-
retlige problemstillinger angriber problemstillingen ved anvendelse af de 
samme tankebaner og kriterier, eller om fællesskabsretten – som det min-
dre i det mere – overlader national ret en sådan margin, at de efter natio-
nal ret saglige kriterier vil kunne finde anvendelse.  
 Denne sammenligning af dansk ret og fællesskabsret besvarer i sig selv 
det vigtige spørgsmål om, hvornår de fællesskabsretlige krav har reel 
betydning for forvaltningsmyndighedernes og domstolenes daglige rets-
anvendelse, og hvornår dansk forvaltningsret har et sådant indhold, at fæl-
lesskabsretten i alt væsentligt blot begrænser lovgivningsmagtens adgang 
til at ændre dansk forvaltningsrets regler og uskrevne retsprincipper. Be-
svarelsen af det rejste spørgsmål kan herudover medvirke til at give svar 
på spørgsmålet om, hvorvidt fællesskabsretten kan assimileres i dansk 
forvaltningsrets almindelige del uden afgørende spændinger, herunder 
spørgsmålet om, hvilken betydning fællesskabsretten har for den integre-
rende virkning på de forskellige områder af den specielle forvaltningsret, 
som forvaltningsrettens almindelige del hidtil har udøvet.  
 Afhandlingen lægger i den forbindelse særlig vægt på at undersøge, 
om fællesskabsretten – i dens krav til national forvaltningsret – forrykker 
det balancepunkt, der i dansk ret findes i afvejningen mellem på den ene 
side retssikkerhedshensyn og på den anden side hensynet til forvaltnings-
effektivitet og rettens ubetingede realisering. Spørgsmålet er i sig selv 
betydningsfuldt, fordi det angår en af forvaltningsrettens klassiske og 
mest fundamentale problemstillinger og samtidig belyser de grundlæg-
gende værdipræmisser, som ethvert forvaltningsretligt system bygger på. 
Hertil kommer, at forholdet mellem retssikkerhed og modstående hensyn 
har været genstand for en øget opmærksomhed i nyere dansk forvalt-
ningsretlig doktrin, uden at doktrinen hidtil har inddraget fællesskabs-
rettens betydning for spørgsmålet. En belysning af balancepunktet mellem 
retssikkerhed og effektivitet påkalder sig endelig interesse, fordi Domsto-
lens praksis i den altovervejende del af den fællesskabsretlige teori roses 
for at være præget af en stærk retssikkerhedsideologi, der søger at give 
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borgerne den bedst mulige beskyttelse af deres fællesskabsrettigheder. 
Omvendt anføres det jævnligt i bl.a. dansk retslitteratur, at Domstolen har 
været mere optaget af at sikre det relativt unge fællesskabsretlige systems 
funktionsduelighed og gennemslagskraft end den enkeltes retssikkerhed; 
in dubio pro communauté. 
 Afhandlingen undersøger herved for det første, på hvilke områder fæl-
lesskabsretten tilfører dansk forvaltningsret en forøget retsbeskyttelse af 
individet. I forlængelse heraf overvejes det, om dansk ret på de pågæl-
dende punkter vil lade sig inspirere af fællesskabsretten, således at dansk 
ret adopterer fællesskabsrettens principper også på områder, der alene er 
underlagt dansk ret. Spørgsmålet er med andre ord, om fællesskabsretten 
må antages at udvikle dansk forvaltningsret gennem frivillig inspiration 
på samme måde, som bl.a. fransk og tysk forvaltningsret tidligere har 
gjort, eller om der vil opstå et uensartet beskyttelsesniveau, hvor bor-
gerens retssikkerhed afhænger af, hvilket retssystem de støtter deres krav 
på. Da fællesskabsretten ikke kun griber ind i forvaltningens virksomhed, 
men i lige så høj grad i den nationale lovgivning, har problemstillingen 
også betydning for spørgsmålet om retsbeskyttelse mod lovgivningsmag-
ten. 
 De områder, hvor fællesskabsretten fører til en lavere retssikkerheds-
beskyttelse, har en særlig interesse. Det skyldes, at fællesskabsretten i 
givet fald kan kritiseres retspolitisk og skabe potentiale for en konflikt 
med det fællesskabsretlige krav om ubetinget forrang. Særligt på disse 
områder undersøger afhandlingen derfor, om fællesskabsretten giver 
dansk ret mulighed for at udvikle kompenserende retssikkerhedsgarantier 
til at opretholde den i dansk ret valgte balance mellem de modsatrettede 
hensyn. Det er et særligt spørgsmål, i hvilket omfang fællesskabsretten i 
disse tilfælde udøver en afsmittende indflydelse på dansk forvaltningsret i 
forhold til situationer, hvor fællesskabsretten ikke stiller retlige krav til 
dansk ret. En sådan i princippet unødvendig forringelse af retssikkerheden 
kan navnlig tænkes i forhold til skrevne regler. Det kan nemlig være van-
skeligt på en gang operativt og generelt at fastlægge, hvornår fællesskabs-
retten finder anvendelse. Lovteknisk er det derfor fristende at »overim-
plementere« fællesskabsreglerne, således at de nationale gennemførelses-
regler også kommer til at gælde for rent interne situationer. 
 Det kan allerede nu afsløres, at fællesskabsrettens afsmittende virkning 
på dansk forvaltningsrets almindelige del hidtil har været begrænset. På 
den anden side foreligger der ingen domstolsafgørelser, der klart har lagt 
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afstand til en fællesskabsretlig indflydelse. Årsagen til fællesskabsrettens 
hidtil begrænsede betydning som inspirationskilde behøver derfor ikke 
findes i principielle overvejelser for de retsanvendende myndigheder, men 
kan fuldt ud forklares ved, at hovedparten af de domstolsskabte fælles-
skabsretlige krav til dansk forvaltningsrets almindelige del først inden for 
de seneste år er blevet fastslået i Domstolens praksis. På samme måde er 
fællesskabslovgiver først inden for de senere år for alvor begyndt at udste-
de regler, som har en mere generel og tværgående betydning for forvalt-
ningsretten. Det tager imidlertid tid, før de fællesskabsretlige krav bliver 
almenkendte. Og der opstår ikke hver dag tvister, som giver danske dom-
stole anledning til at afgøre, om dansk ret med fordel kan adoptere de fæl-
lesskabsretlige løsningsmodeller.  
 På den baggrund giver det ikke mening på nuværende tidspunkt at dra-
ge vidtrækkende retsdogmatiske konklusioner strictu sensu om fælles-
skabsrettens større eller mindre evne til at anspore dansk ret til en retsud-
vikling hen imod fællesskabsretten. Derimod vil denne afhandling søge at 
afdække, hvilke faktorer der i almindelighed må forventes at virke styren-
de for, om fællesskabsreglerne også uden for deres anvendelsesområde vil 
modificere dansk forvaltningsrets almindelige grundsætninger. 

3. Afhandlingens teser 

Afhandlingen opstiller følgende to teser om fællesskabsrettens betydning 
for dansk forvaltningsrets almindelige del: 

1)  Fællesskabsretten indebærer en betydelig forringelse af forudsigelig-
hedsretssikkerheden i forhold til traditionel dansk forvaltningsret. Det-
te forhold opvejes delvist gennem forbedringer i borgernes processuel-
le og materielle retssikkerhed. Disse forbedringer opstår alene på om-
råder, hvor de retssikkerhedsmæssige hensyn understøttes af ønsket om 
at give fællesskabsreglerne den størst mulige gennemslagskraft i de na-
tionale retssystemer, og hvor den »interne« fællesskabsret samtidig gi-
ver en større retsbeskyttelse end almindelig dansk forvaltningsret. De 
materielle forbedringer manifesterer sig endvidere i det væsentlige kun 
på områder af lige så meget forfatningsretligt som forvaltningsretligt 
tilsnit.  
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2) Fællesskabsretten medvirker til en heterogenisering af de tværgående 
retsgrundsætningers og generelle forvaltningsloves universelle række-
vidde på forvaltningsrettens forskellige enkeltområder og dermed til en 
svækkelse af den relative kohærens i dansk forvaltningsret.  

Afhandlingens første tese bygger på den bagvedliggende påstand, at en 
svækkelse af forudsigelighedsretssikkerheden er en uundgåelig følge af 
den forøgede kompleksitet, som det samlede retssystem – med to retskil-
decentre, der hver for sig må sikre sit eget systems funktionsduelighed – 
nødvendigvis medfører. Svækkelsen skyldes imidlertid også, at den fæl-
lesskabsretlige afvejning mellem værdipræmisserne forudsigelighedsrets-
sikkerhed og effektivitet i forhold til dansk ret har en svag hældning hen-
imod sidstnævnte. Når tesen tillige går ud fra, at fællesskabsretten forbed-
rer borgernes processuelle og materielle retssikkerhed, hænger det navnlig 
sammen med, at fællesskabsretten i begge henseender normalt alene stil-
ler minimumskrav til dansk forvaltningsret. På de områder, hvor fæl-
lesskabsretten ikke sikrer parten en lige så stor retsbeskyttelse som dansk 
rets almindelige regler, må det derfor forventes, at konsekvensen ikke er 
en svækkelse af partens retsposition, men alene en opretholdelse af status 
quo. Følgen er, at selv få og beskedne fællesskabsretlige forbedringer i 
retsbeskyttelse kommer til at præge billedet. 
 Tesen søger imidlertid også at præcisere, hvornår disse forbedringer 
kan forventes at indtræde. I den forbindelse fremsættes den påstand, at to 
faktorer – der ikke tidligere er fremført som afgørende i den fællesskabs-
retlige litteratur – må antages at være styrende for omfanget af de fælles-
skabsretlige krav. For det første kan vidtrækkende krav til den nationale 
offentlige ret kun tænkes at opstå, hvor dette både fremmer fællesskabs-
rettens gennemslagskraft i det nationale retssystem og sikrer parten en 
stærk processuel eller materiel retsbeskyttelse. For det andet kan navnlig 
Domstolen ikke legitimt stille større krav til de nationale forvaltnings-
myndigheder og domstole end dem, som Domstolen selv opstiller og 
honorerer i de forvaltningsretlige regler og principper, der gælder for EU-
institutionerne. Herudover fremsættes den påstand, at den almindelige 
danske forvaltningsret er af et sådant indhold, at de fællesskabsretlige 
krav alene resulterer i materielle retssikkerhedsforbedringer i relation til 
problemstillinger, der i det væsentlige kan siges at være af lige så meget 
forfatningsretligt som forvaltningsretligt tilsnit. Det tilføjes, at tesen ikke 
er baseret på en antagelse om, at dansk ret påvirkes i alle tilfælde, hvor de 
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nævnte betingelser er opfyldt. Påstanden er mere beskeden, nemlig at de 
tre nævnte faktorer normalt skal være til stede, før fællesskabsretten 
fremprovokerer en retssikkerhedsmæssig forbedring af dansk ret, men at 
dette forbløffende ofte er tilfældet, når de tre betingelser på en gang op-
fyldes. 
 Afhandlingens anden tese tager udgangspunkt i, at dansk forvaltnings-
ret traditionelt er blevet anskuet som en enhedsstørrelse, hvor navnlig 
forvaltningsrettens uskrevne grundsætninger – men også forvaltningslo-
ven og offentlighedsloven – har bundet de forskellige forvaltningsretlige 
lovgivningsområder sammen til en ganske homogen retsdisciplin. Et af 
hovedformålene med firsernes forvaltningsprocesreform var netop at til-
vejebringe større kohærens – og dermed også forudsigelighedsretssikker-
hed – i dansk forvaltningsprocesret.6 Tesens grundlæggende indhold er, at 
dette velbegrundede ønske om sammenhæng i den almindelige forvalt-
ningsret bliver stadigt sværere at opretholde i takt med, at fællesskabsret-
ten i stigende omfang griber ind i dansk ret. Det er naturligvis ikke enhver 
fællesskabsfremkaldt ændring i retstilstanden, som har denne virkning. 
Det følger allerede af, at forvaltningsrettens almindelige retsgrundsætnin-
ger ikke udfyldes helt ensartet på forvaltningsrettens enkeltområder. Her-
til kommer, at dansk ret indeholder en myriade af bestemmelser i sær-
lovgivningen, der fører til andre resultater end de almindelige grundsæt-
ninger og den tværgående forvaltningslovgivning. At sådanne danske 
bestemmelser suppleres af fællesskabsretlige regler, er blot en naturlig 
følge af den europæiske retstilnærmelse, som Danmark har valgt at med-
virke i. Bag tesen ligger imidlertid den betragtning, at fællesskabsretten 
totalt set griber ind i den almindelige danske forvaltningsret på en mere 
fundamental måde end blot ved at fravige denne punktvis i særlovgivnin-
gen. 
 Afhandlingen introducerer i den forbindelse begrebet »heterogenise-
ring« til at beskrive denne mere dybtliggende påvirkning. Dette begreb 
omfatter følgende tre situationer, der hver især vil kunne medvirke til at 
forringe den relative kohærens i dansk ret:  

a)  For det første kan fællesskabsretten virke heterogeniserende på dansk 
ret gennem den fragmenterede regulering af forvaltningsretlige spørgs-

 
6. Jf. nærmere herom nedenfor i kapitel 2.5.4.1. 
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mål, som fællesskabslovgiver har foretaget i sekundær fællesskabsret. 
Enkelte særbestemmelser hist og her kan som allerede anført ikke have 
en sådan virkning. Men forholdet er et andet, når antallet af særbe-
stemmelser forøges. Selv om de sekundære fællesskabsregler hver især 
kun virker inden for et begrænset område, kan det nemlig tænkes, at de 
samlet set udøver en heterogeniserende indflydelse på dansk for-
valtningsret ved at nedbryde vedkommende retsgrundsætning eller 
tværgående forvaltningslovs karakter af generelt anvendelig og sam-
lende regulering for hele forvaltningsretten. Det bemærkes herved, at 
fællesskabsreglerne og deres danske gennemførelsesbestemmelser ikke 
skal fortolkes ud fra forvaltningsrettens almindelige fortolkningstradi-
tion, men ud fra den fællesskabsretlige fortolkningsstil. Den almindeli-
ge forvaltningsrets funktion som udfyldningsregler for forståelsen af 
den specielle forvaltningsret bliver dermed mindre universel. Derimod 
forandrer denne første form for heterogenitet ikke i sig selv dansk rets 
almindelige grundsætninger og tværgående lovgivning. Den går blot 
ind og tilsidesætter den almindelige forvaltningsret på så mange områ-
der, at undtagelserne fra hovedreglen kommer til at dominere billedet. 

b)  Der kan herudover tænkes en mere dybtliggende heterogenisering, som 
ikke består i en stor mængde afvigelser fra dansk ret, men derimod 
skyldes en påvirkning af selve de danske forvaltningsretlige grundsæt-
ninger. I en række tilfælde overlader fællesskabsretten i princippet løs-
ningen af et givet retsspørgsmål til dansk ret. Samtidig går fælles-
skabsretten alligevel ind og stiller krav til anvendelsen af de danske 
lovbestemmelser og retsgrundsætninger for derigennem at sikre det re-
sultat, som fællesskabsretten ønsker. Fællesskabsretten kan herved si-
ges på en gang at integrere sig i vedkommende danske retsgrundsæt-
ning og samtidig gribe ind i de relevante kriterier og den afvejning, der 
skal foretages efter den pågældende retsgrundsætning. Hvor denne af-
vejning resulterer i et anderledes resultat – således at de almindelige 
danske retsgrundsætninger får et andet indhold på de områder, hvor der 
skal inddrages fællesskabsregler – foreligger der en påvirkning af 
dansk ret inden for rammerne af dansk rets almindelige grundsætnin-
ger. Hermed heterogeniseres selve de danske grundsætninger. Betyd-
ningen heraf kunne med rimelighed negligeres, da fællesskabsretten 
tidligere kun sjældent var relevant. Men i takt med, at antallet af tilfæl-
de, hvor fællesskabsretten finder anvendelse, forøges, er det tesens på-
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stand, at denne mutation af grundsætningerne i stigende grad får be-
tydning for dansk forvaltningsrets almindelige del. 

   Denne anden form for heterogenisering står således i modsætning til 
de tilfælde, hvor fællesskabsretten påvirker dansk ret gennem særreg-
ler, som træder i stedet for dansk rets almindelige regler, og som i prin-
cippet ikke adskiller sig fra den fravigelse af dansk rets uskrevne rets-
grundsætninger, som sker, når den danske lovgivningsmagt udsteder 
særregler på forvaltningsrettens enkeltdiscipliner. Bag sondringen lig-
ger en betragtning om, at hvis fællesskabsretten og dansk forvaltnings-
ret opbygger de forskellige grundsætninger ud fra grundlæggende det 
samme begrebsapparat og de samme kriterier, kan det overvejes, om 
ikke de to retssystemers almindelige grundsætninger med fordel kan 
anskues i sammenhæng – navnlig når en sag involverer begge retssy-
stemer. Påvirkningen af dansk ret vil dermed kunne ske inden for 
rammerne af forvaltningsrettens danske begreber. Der vil hermed være 
tale om en mere dybtliggende påvirkning, end hvis fællesskabsrettens 
retsgrundsætninger opfattes som både principielt og praktisk adskilte 
fra deres danske »modparter«, således at de fællesskabsretlige grund-
sætninger kun påvirker dansk ret gennem en anden retsstilling og ikke 
gennem en fuldstændig eller dog partiel sammensmeltning med de 
danske grundsætninger og fortolkningsprincipper. 

c)  Endelig foreligger der heterogenisering i afhandlingens forstand, så-
fremt fællesskabsretten udøver en afsmittende virkning på dansk ret 
uden for fællesskabsrettens anvendelsesområde, og denne påvirkning 
er forskellig fra retsområde til retsområde. I givet fald medvirker fæl-
lesskabsretten nemlig også til at opløse den almindelige forvaltningsret 
som enhedsstørrelse og »bindemiddel« mellem de enkelte forvaltnings-
retlige discipliner.  

Ved første øjekast kan tesen om fællesskabsrettens heterogeniserende 
virkning på dansk ret umiddelbart synes at stå i et tendentielt modsæt-
ningsforhold til forventningen om, at fællesskabsretten virker afsmittende 
på dansk rets egne regler også uden for fællesskabsrettens anvendelses-
område. Den relative homogenitet i dansk ret vil jo netop blive bevaret, 
hvis dansk ret overtager de fællesskabsretlige løsninger. En sådan indven-
ding er imidlertid kun berettiget, hvis osmosen er total. Den har derimod 
ingen vægt, hvis graden af fællesskabsretlig påvirkning varierer i enten 
omfang og/eller detaljeringsgrad afhængigt af, på hvilke punkter de to 
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retssystemers forskellige løsninger tørner sammen. Er det tilfældet, vil 
fællesskabsretlig afsmitning tværtimod kunne medvirke til at svække 
sammenhængen i intern dansk ret. Bag afhandlingens anden tese ligger 
den antagelse, at fællesskabsrettens afsmittende virkning på dansk forvalt-
ningsret kan sammenlignes med den situation, at en ferskvandsflod løber 
ud i et saltvandshav. I et vidtstrakt område vil vandet hverken have karak-
ter af saltvand eller ferskvand, men af blandingsvand. Det bliver derfor et 
af afhandlingens formål at undersøge de »strømforhold«, som styrer salt-
vandsgraden, når de to vande mødes og blandes med hinanden. 
 Disse »strømforhold« er genstanden for afhandlingens forudsigelser 
over, hvornår fællesskabsreglerne også uden for deres anvendelsesområde 
må forventes at påvirke dansk forvaltningsrets almindelige grundsætnin-
ger. Forudsigelserne fremsættes på baggrund af et katalog over de fakto-
rer, som i almindelighed må antages at have betydning for spørgsmålet. 
Herudover har kataloget til hensigt mere generelt at hjælpe med at struk-
turere retsanvenderens beslutningsproces, når vedkommende konfronteres 
med problemstillingen i sager, der rejser spørgsmål, som ikke er specifikt 
behandlet i afhandlingens specielle del.7 
 Afhandlingens sigte er i første række retsdogmatisk. Formålet med 
undersøgelsen er primært at analysere, hvilke krav fællesskabsretten stiller 
til den nationale forvaltningsret, og i hvilket omfang disse krav adskiller 
sig fra dansk rets almindelige regler. Hensigten er at analysere, om fælles-
skabsretten indebærer en forrykkelse i det balancepunkt mellem effek-
tivitet og retssikkerhed, der har fundet udtryk i dansk ret, og om fælles-
skabsretten forringer sammenhængen i den forvaltningsretlige lovgivning 
og de uskrevne grundsætninger, der binder forvaltningsrettens specielle 
dele sammen. Afhandlingens teser og dens retssammenlignende karakter 

 
7. Sammenhængen mellem afhandlingens to teser indbyrdes og med de nævnte forud-

sigelser kan illustreres med følgende citat fra den engelske dom R v. Knuller, som er 
gengivet af Lord Justice Schiemann, The Application of General Principles of 
Community Law by English Courts, i Andenas og Jacobs (red.), European Commu-
nity Law in English Courts, s. 137 (140): »It’s in general the difference between ma-
ture and rudimentary legal systems that the latter deal specifically with a number of 
particular and unrelated instances, wheras the former embody the law in comprehen-
sive, cohesive and rational general rules. The law is then easier to understand and 
commands a greater respect. Fragmentation, on the other hand, leads to anomalous 
(and therefore inequitable) distinctions and hedging legal rules around with tech-
nicalities that are only within the understanding of an asoteric class.« 
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fremprovokerer imidlertid en række problemstillinger, der i sig selv kal-
der på kvalitative vurderinger og dermed retspolitiske synspunkter. Det 
gælder bl.a. de netop nævnte spørgsmål om individernes retssikkerhed og 
risikoen for en fragmentarisering af dansk forvaltningsrets almindelige 
del. Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt fællesskabsreglerne giver 
anledning til spændinger i dansk ret, og spørgsmålet om, hvorvidt dansk 
forvaltningsret i videre omfang end påkrævet med fordel kan lade sig 
inspirere af fællesskabsretten. Afhandlingen har således tillige et retspoli-
tisk sigte de sententia ferenda i den forstand, at afhandlingen forholder sig 
kritisk vurderende til de konsekvenser, som fællesskabsretten har ud fra et 
dansk forvaltningsretligt perspektiv. 

4. Perspektiv og systematik 

Som allerede antydet er afhandlingens genstand dansk forvaltningsret og 
dens metode en komparativ analyse af dansk ret og de fællesskabsretlige 
krav hertil ud fra de danske retsanvendende myndigheders nationalretlige 
perspektiv. Denne tilgangsvinkel – hvor udgangspunktet tages i dansk ret 
– har den fordel, at den ikke behandler fællesskabsretten som et isoleret 
retssystem, men tværtimod understreger samspillet mellem de to retssy-
stemer og herved afspejler dagligdagen i forvaltningen og ved domstole-
ne. Bl.a. herved adskiller afhandlingen sig fra den hidtidige behandling i 
den altovervejende del af den eksisterende litteratur om samspillet mellem 
fællesskabsret og national forvaltningsret. Denne litteratur har i det væ-
sentligste undersøgt fællesskabsrettens krav til den nationale forvaltnings-
ret uden løbende at sammenholde disse krav med gældende national for-
valtningsret.  
 Afhandlingen bygger heroverfor på det grundlæggende synspunkt, at 
det kun er muligt at give et retvisende billede af fællesskabsrettens reelle 
rolle i national ret, hvis man sammenholder fællesskabsrettens krav med 
det nationale retssystems almindelige regler. Det er afhandlingens på-
stand, at et rent fællesskabsretligt perspektiv som anlagt i den internatio-
nale doktrin rummer en nærliggende risiko for, at læseren – og måske 
også forfatteren – overser, at den både kvantitativt og kvalitativt overve-
jende del af de regler og retsgrundsætninger, der regulerer de nationale 
myndigheders virksomhed, fortsat fastsættes på nationalt hold. Det for-
hold, at fællesskabsretten indsnævrer den nationale lovgivers spillerum, 
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indebærer ikke nødvendigvis, at retstilstanden i national ret påvirkes af 
fællesskabsretten. Ofte vil de fællesskabsretlige krav til de nationale for-
valtningsmyndigheder nemlig ikke gå videre end, hvad der allerede følger 
af gældende national forvaltningsret. Den tætte sammenligning af de to 
retssystemers respektive regler og løsninger giver også det bedste grund-
lag for vurderinger af fællesskabsrettens afsmittende virkning på dansk 
ret. Det er jo netop den komparative rets styrke, at den beriger overvejel-
ser om grundlaget for og berettigelsen af en given mulig retsudvikling.8 
 Afhandlingens dansk forvaltningsretlige perspektiv betinger dens dis-
position. Den komparative undersøgelse systematiseres følgelig ikke ud 
fra fællesskabsrettens egne principper, men derimod ud fra den syste-
matik, som traditionelt benyttes i fremstillinger af dansk forvaltningsret, 
og som modsvarer den rækkefølge, hvori retsanvenderen ved løsningen af 
en konkret sag møder de forskellige forvaltningsretlige problemstillinger. 
I overensstemmelse hermed er afhandlingens specielle del – der analyse-
rer påvirkningen af forvaltningsrettens enkelte delemner – opbygget i fire 
blokke, nemlig reglerne om  

1)  forvaltningsorganerne (kapitel 4) 
2)  forvaltningsaktens tilblivelse og andre forvaltningsprocessuelle spørgs-

mål (kapitlerne 5-7) 
3)  forvaltningsaktens indhold (kapitlerne 8-9) og  
4)  forvaltningsaktens prøvelse (kapitlerne 10-12).  

Der vil løbende i afhandlingens retssammenlignende del blive redegjort 
for, hvordan de værdier, der ligger bag de forskellige fællesskabsretlige 
principper, præger udformningen af de fællesskabsretlige krav til dansk 
forvaltningsret. Samtidig konfronteres disse værdier med de grund-
læggende hensyn, som har formet indholdet af de modsvarende danske 
regler. 
 En sådan tilgangsvinkel forudsætter et forudgående kendskab til de 
tværgående fællesskabsretlige principper, som påvirker dansk forvalt-
ningsret. På den baggrund indledes afhandlingen med en almindelig del, 

 
8. Jf. herom generelt Hein Kötz, Comparative Legal Research and Institutions in the 

Development of Harmonized Law, i De Lege, Det Juridiska Fakultetet Uppsalas 
Årsbok 1995, s. 21. 
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hvor de nævnte problemstillinger behandles tværgående. I kapitel 2 analy-
seres således de fællesskabsretlige principper, der danner grundlaget for 
de domstolsafgørelser, som i afhandlingens specielle del holdes op mod 
dansk forvaltningsret. Sigtet med kapitlet er ikke at vise, hvordan de en-
kelte principper påvirker dansk forvaltningsret, men alene at undersøge 
deres struktur og rækkevidde samt redegøre for de generelle formål, de 
forfølger, således at den nærmere viden herom kan anvendes i de analyser 
af fællesskabsrettens betydning for dansk forvaltningsrets almindelige del, 
der indeholdes i afhandlingens specielle del. I forlængelse heraf gives – 
igen ud fra en ren fællesskabsretlig synsvinkel – en kort udredning af de 
vigtigste motiver bag fællesskabslovgivers hidtidige praksis vedrørende 
harmoniseringen af medlemsstaternes forvaltningsret. Herefter indkredses 
i kapitel 3 de forhold, som må forventes have betydning for, i hvilket 
omfang fællesskabsreglerne påvirker dansk offentlig ret gennem inspira-
torisk afsmitning.  
 Afhandlingen afsluttes med det sammenfattende kapitel 13, hvor teser-
ne endeligt verificeres. I forlængelse heraf tages to generelle spørgsmål op 
til diskussion: Hvilken betydning har afhandlingens konklusioner for den 
forvaltningsretlige doktrin? Og hvilke fordele og ulemper de lege ferenda 
er der – for henholdsvis fællesskabsretten og dansk forvaltningsret – for-
bundet med en eventuel yderligere harmonisering af medlemsstaternes 
forvaltningsret? 

5. Materiale 

Afhandlingens materiale giver næsten sig selv, nemlig lovgivning og 
retspraksis fra begge retssystemer suppleret med ombudsmandsudtalelser 
og litteratur. Der er i den forbindelse grund til at fremhæve, at afhand-
lingen – igen i modsætning til tendensen i den fremherskende fælles-
skabsretlige litteratur – ikke kun fokuserer på Domstolens praksis, men 
også inddrager (udvalgte dele af) den kolossale mængde af direktiver og 
forordninger inden for den specielle forvaltningsret. Som allerede nævnt 
kan det nemlig tænkes, at sekundær fællesskabsret medvirker til at mar-
ginalisere de tværgående forvaltningsloves evne til at virke som »binde-
middel« mellem de forskellige dele af den specielle forvaltningsret. Det 
kan også tænkes, at de mange fællesskabsregler inden for den specielle 
forvaltningsret i alt væsentligt afspejler samme retsprincipper, og at disse 
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principper på længere sigt gennem en inspiratorisk afsmittende påvirkning 
vil kunne slå igennem i den danske forvaltningsrets generelle del. Forvalt-
ningsrettens almindelige grundsætninger er jo i vidt omfang blevet til ved 
at uddrage generelle principper af skreven ret.  
 Dette bredere valg af relevant retskildemateriale får i øvrigt også be-
tydning for de delemner af forvaltningsretten, der lægges vægt på. Den 
fællesskabsretlige litteraturs fokus på Domstolens afgørelser har haft som 
konsekvens, at interessen har koncentreret sig om de nationale domstoles 
rolle som fællesskabsdomstole. Heroverfor vil afhandlingen i lige så høj 
grad lægge vægten på forvaltningsmyndighedernes fællesskabsretlige 
pligter, herunder de pligter, som kun sjældent afklares gennem præjudi-
cielle forelæggelser for Domstolen i Luxembourg. 

6. Afgrænsning 

Afhandlingens brede undersøgelsesflade – fra sagsbehandling, til hjem-
melsspørgsmål og prøvelse – er nødvendig for at kunne give en dækkende 
redegørelse for karakteren og rækkevidden af den samlede påvirkning, 
som fællesskabsretten udøver på dansk forvaltningsret. Som det vil frem-
gå af analyserne i afhandlingens specielle del, er der en klar sammenhæng 
i den måde, hvorpå fællesskabsretten påvirker den almindelige forvalt-
ningsrets delemner. Denne sammenhæng kommer kun frem gennem en 
undersøgelse »i bredden«. Det er endvidere kun gennem en sådan under-
søgelse, at det er muligt at verificere afhandlingens to hovedteser om fæl-
lesskabsrettens påvirkning af enkeltindividernes retssikkerhed og forvalt-
ningsrettens kohærens.  
 Den brede undersøgelsesflade gør det imidlertid påkrævet at foretage 
en afgrænsning af de temaer, afhandlingen tager op. Det gælder også i 
forhold til emner, der for så vidt kan hævdes at være relevante for sam-
spillet mellem de to retssystemer. 
 Afhandlingens genstand er som anført dansk forvaltningsret og de 
konsekvenser for denne, som følger af fællesskabslovgivers regeludste-
dende virksomhed og Domstolens retsafgørelser. Den omvendte påvirk-
ningsmulighed – dansk rets betydning for fællesskabsretten – falder såle-
des uden for afhandlingens genstand. Det samme gælder det ellers ganske 
interessante spørgsmål om, hvorvidt dansk forvaltningsret og forvalt-
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