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KAPITEL 1 
Indledning

 
Kapitel 1. Indledning 

1. Emne og formål 
1. Emne og formål 
Den teoretiske behandling af retsgrundsætningerne om delegation inden for 
forvaltningsretten betegnes normalt under ét som delegationslæren. Denne 
lære omhandler spørgsmålet om overdragelse af forvaltningsretlig kompeten-
ce inden for den offentlige forvaltning og – i et mere begrænset omfang – til 
private. Delegationslæren er nuanceret og kompleks, idet grænserne i vidt 
omfang afhænger af, hvilken type opgave som overdrages, under hvilke om-
stændigheder og ikke mindst til hvem. Forgreningerne af delegationslæren er 
således talrige. 
 Retsgrundsætningerne om delegation rubriceres normalt under forvalt-
ningsrettens lempede hjemmelskrav, dels fordi delegation primært angår for-
deling af opgaver, som under alle omstændigheder skal varetages, dels fordi 
denne fordeling kun indirekte har betydning for borgernes retsstilling.1 Det 
har imidlertid stor praktisk betydning, i hvilket omfang forvaltningsmyndig-
hederne kan gøre brug af delegation, fordi det kan anvendes som et redskab 
til at løse de – stadigt mere komplekse – opgaver, som er fastsat i lovgivnin-
gen.  
 Grundlæggende set handler delegation om at justere den opgavefordeling, 
som følger af lovgivningens ordlyd, fordi forvaltningen af den ene eller anden 
grund mener, at opgaverne herved vil kunne blive løst mere optimalt. Mens 
delegationslæren således giver mulighed for at overdrage forvaltningsretlig 
kompetence, sætter den også grænserne for samme. Grænserne sættes med 

 
1. Se hertil Jens Garde og Karsten Revsbech i Revsbech m.fl. (2016), s. 176 og 206. 

Bent Christensen har dog, for så vidt angår kompetenceoverdragelse, taget udgangs-
punkt i begrebet udøvelse af organisationsmagt og derved distanceret problemstillin-
gen fra legalitetsprincippet, jf. Bent Christensen (1997b), s. 297 ff. Der henvises også 
til kapitel 2, afsnit 7. 
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udgangspunkt i antagelser om, hvornår delegation kan have en negativ ind-
virkning på borgernes retsstilling samt mere almindelige retsideologiske be-
tragtninger. 
 Historisk set har delegation til private været anset for totalt udelukket. 
Dette kommer mest illustrativt til udtryk, når dansk forvaltningsrets nestor 
Poul Andersen uden nærmere argumentation kunne fastslå, at delegation til 
»en privat Mand eller Sammenslutning« under alle omstændigheder måtte 
anses for ulovligt i mangel af særlig hjemmel.2 Der er siden da justeret på det-
te forbud, og det udtrykkes i dag sådan, at der gælder et forbud mod delegati-
on af myndighedsudøvelse til private, uden at der foreligger særskilt lov-
hjemmel.3 
 En af de varmeste fortalere for forbuddet mod delegation af myndigheds-
udøvelse til private har i kølvandet på nyere ombudsmandspraksis udtalt, at 
den måde, som grundsætningen bliver praktiseret på, er »forbundet med nog-
le retssikkerhedsmæssige komplikationer, som det ikke umiddelbart er helt let 
at se en løsning på«.4 Dette er en indvending, som fortjener dybere overvejel-
ser. For selvom delegationsforbuddets begrundelse er at værne om retssikker-
hedsmæssige hensyn, er det måske mindre indlysende, hvad der helt præcist 
ligger i dette udsagn, altså hvilke delegationsordninger der som følge af rets-
sikkerhedshensyn bør være ulovlige, og hvilke der kan betegnes som betryg-
gende eller måske ligefrem retssikkerhedsfremmende. 
 Dette spørgsmål må besvares i lyset af de vilkår, som den offentlige for-
valtning er underlagt, og det er dermed også sagt, at delegationslæren er en 
dynamisk størrelse. Det er derfor interessant at undersøge, hvilke forhold som 
har været styrende for udviklingen, og i den forbindelse overveje, om der er 
den fornødne sammenhæng mellem forvaltningsrettens aktuelle udviklings-
trin og det udvalgte område inden for delegationslæren. Da emnet synes un-
derudviklet i den forvaltningsretlige litteratur, og da generelle lovgivnings-
mæssige initiativer umiddelbart ikke forekommer som en nærliggende mu-
lighed, er emnet velegnet som grundlag for en juridisk afhandling.5 
 Formålet med afhandlingen er derfor at foretage en retsdogmatisk analyse 
af retsgrundsætningen om forbud mod delegation af myndighedsudøvelse til 

 
2. Poul Andersen (1965), s. 303. 
3. F.eks. FOB 2013-9, FOB 2011 11-1, MAD 2009.2774, John Klausen m.fl. (2012), s. 

73, og Carsten Henrichsen (2006), s. 425 ff. Undertiden bruges betegnelsen forbud 
mod delegation af afgørelsesvirksomhed. 

4. Carsten Henrichsen (2015a), s. 32. 
5. Hovedfremstillingerne i dansk ret vedrørende delegation til private er Bent Christen-

sen (1997a) og Carsten Henrichsen (2004) og samme (2006). 
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private aktører med henblik på at oparbejde en dybere og ligeledes nutidig 
forståelse, som kan understøtte en moderne anskuelse af forvaltningsretten.6 
Der vil være et særligt fokus på, hvilke kriterier der er/bør være afgørende 
for, om delegation til private kan foretages, når der ikke foreligger særskilt 
lovhjemmel, men det siger sig selv, at dette spørgsmål må ses i sammenhæng 
med en analyse af retsvirkningerne ved delegation og dermed en undersøgel-
se af delegation som et retligt fænomen i forvaltningsretten. 

2. Afgrænsning 
2. Afgrænsning 
2.1. Almindelig forvaltningsret 
Forbuddet mod delegation af myndighedsudøvelse til private aktører er en 
tværgående retsgrundsætning, og denne afhandling vil således ikke tage ud-
gangspunkt i en specifik case eller et særligt retsområde, men tværtimod be-
handle retsgrundsætningen bredt på tværs af forskellige myndigheds- og 
sagstyper. Afhandlingen er med andre ord forankret i den almindelige for-
valtningsret. 
 Konstruktionen om en almindelig forvaltningsret har været intensivt de-
batteret og til dels kritiseret i nyere teori.7 Indsigelserne over for den alminde-
lige forvaltningsret som begreb – og i et vist omfang som selvstændigt forsk-
ningsområde – ses ikke at have betydning for denne afhandlings emne, idet 
der ikke er noget, som tyder på, at retsgrundsætningerne om delegation til 
private skifter karakter, alt afhængig af hvilken sektor inden for den offentlige 
forvaltning der er tale om. Der er i relation til delegation visse generelle hen-

 
6. Jf. hertil Forskningsspor 1 ved Center for Offentlig Regulering og Administration 

(CORA) om retlige grundbegreber, principper og tankemønstre i offentlig ret, som er 
tilgængeligt på http://jura.ku.dk/cora/om-centeret/cora-ii/  

7. Se diskussionen om forvaltningsretten som baggrundsret: Michael Gøtze (1999), s. 
16, Michael Gøtze (2007), Peter Blume (2008), Hans Gammeltoft-Hansen (2008) og 
Steen Rønsholdt (2008b). Se også Kirsten Ketscher (2014), s. 36 ff., 126 f. og 363 ff., 
som bl.a. anfører, at forvaltningsrettens almindelige principper ikke kan overføres 
ukritisk til de enkelte reguleringsområder, og at der i en vis forstand dermed kun i et 
begrænset omfang gælder tværgående regler for offentlig administration. Se også 
Kirsten Ketscher (2004), hvor der argumenteres for, at forvaltningsrettens princip om 
god forvaltningsskik ikke i tilstrækkelig grad fanger de relevante retlige problemstil-
linger i sociale sager. Se modsat Jon Andersen (2006), s. 523 ff., som har en god og 
udførlig diskussion af forholdet mellem social- og forvaltningsret, som også har mere 
generel relevans for diskussionen om forvaltningsrettens relation til andre retsdisci-
pliner. Se også Caroline Adolphsen (2016), s. 277. 
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syn, som gør sig gældende, og en individualiseringsfortolkning, som tager 
udgangspunkt i den pågældende reguleringslovgivning, vil ofte blot føre til-
bage til sådanne hensyn.8 Man kan sige, at hensynslæren for så vidt angår de-
legation til private er temmelig uniform, hvilket taler for ikke at tage ud-
gangspunkt i et specifikt reguleringsområde. Noget andet er, at der også fin-
des særlige regler om delegation, herunder til private, men plads- og tids-
mæssige samt fremstillingstekniske årsager tilsiger, at en sådan undersøgelse 
ikke tages op på dette sted.9 

2.2. Definition af delegation 
Delegation omfatter videregivelse af kompetence, som en offentlig myndig-
hed har fået tillagt ved lov eller i henhold til lov.10 Det har tidligere været an-
taget, at delegationsbegrebet var forbeholdt overdragelse af retten til at træffe 
afgørelser.11 Dette er imidlertid forladt i nyere teori og praksis, hvorfor dele-
gation omfatter overdragelse af såvel kompetence til at træffe forvaltningsaf-
gørelser som andre former for kompetenceoverdragelser.12 
 Som nævnt indledningsvis omfattes videregivelse af kompetence til såvel 
andre offentlige myndigheder som private retssubjekter af delegationsbegre-
bet. Derimod tales der ikke om delegation, i det omfang private aktører ved 
lov har fået tillagt kompetence til at udføre nærmere opregnede opgaver. Det-
te gælder også, selvom den pågældende opgave efter sin »natur« er af offent-

 
8. Inge Lorange Backer (1978), s. 152. Modsat Kirsten Sandberg (2004), s. 88. 
9. De almindelige retsgrundsætninger om delegation til private indeholder en række fæl-

les problemstillinger, der egner sig til samlet behandling, hvorimod retlige spørgsmål 
der er forbundet med privates originære kompetencer eller lovbestemt delegation til 
private, i vidt omfang er af spredt karakter, og som udgangspunkt må afgøres ved for-
tolkning af det pågældende retsgrundlag, som bestemmer kompetencen. Kan der si-
ges noget generelt om de lovbestemte delegationsordninger, må det være, at de i 
mangel af særlige holdpunkter falder tilbage på den almindelige delegationslæres 
indhold, jf. til eksempel MAD 2006.826. 

10. Se f.eks. Poul Andersen (1965), s. 300, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. (2002), s. 
138, Ellen Margrethe Basse og Birgitte Egelund Olsen (2014), bind I, s. 39. Karsten 
Revsbech m.fl. (2014), s. 50, og Steen Rønsholdt (2014), s. 181. Preben Espersen 
mener, at denne definition er uheldig, idet den kan give anledning til den slutning, at 
den delegerende mister sin kompetence ved delegation, jf. Preben Espersen (1985), s. 
21. Det offentliges brug af advokater til retssagsførelse behandles ikke i denne af-
handling som delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, da der er tale om 
et repræsentationsforhold, muligvis modsat Frederik Waage (2017).  

11. Preben Espersen (1985), s. 22 f. 
12. Se eksempelvis Karsten Loiborg i Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. (2002), s. 145, 

Steen Rønsholdt (2014), s. 197 f., og FOB 2015-40. 
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lig karakter, hvordan dette end kan afgøres. I sådanne tilfælde betegnes kom-
petencefastlæggelsen i stedet som originær.13 
 Der bruges i såvel den offentlige debat som den retsvidenskabelige littera-
tur en række forskellige begreber om privates opgavevaretagelse på det of-
fentliges vegne. Ud over delegation anvendes begreber såsom udlicitering, 
privatisering, outsourcing, konkurrenceudsættelse, firmatisering, offentlig-
privat samarbejde (OPS), offentlig-privat partnerskab (OPP), offentlig-privat 
innovationssamarbejde (OPI) etc.14 Begreberne synes ikke altid at blive an-
vendt konsekvent, og de overlapper desuden hinanden i et ikke-ubetydeligt 
omfang. En usammenhængende begrebsanvendelse er indlysende nok ufrugt-
bar for retsvidenskaben. Det skal derfor understreges, at denne afhandling 
behandler visse retlige problemstillinger, som er forbundet med delegation af 
forvaltningsretlig kompetence, og at de øvrige begreber/problemstillinger 
derfor ikke behandles, medmindre de dækker over et fænomen, som (også) 
omfattes af delegationslæren. 

2.3. Delegation til private 
Der opstår en række særlige retlige spørgsmål ved delegation til private, som 
ikke gør sig gældende, når der delegeres internt inden for samme myndighed 
eller eksternt til andre offentlige myndigheder. Imidlertid kan teori og praksis 
vedrørende såvel intern delegation som ekstern delegation til andre offentlige 
myndigheder bidrage til analysen af forbuddet mod delegation af myndig-
hedsudøvelse til private, idet visse af de samme hensynsafvejninger og over-
vejelser gør sig gældende, uanset til hvem der delegeres. Der kan imidlertid 
ikke generelt sættes en klar grænse for, hvornår teori og praksis vedrørende 
delegation til andre myndigheder (eller intern delegation) har relevans for 
retsgrundsætningerne om delegation til private, og valget herom er derfor til 
en vis grad skønsmæssig. Denne afhandling benytter primært retstilstanden 
og overvejelserne om delegation inden for den offentlige forvaltning til at be-
lyse nogle grundlæggende forhold om sammenhængen mellem delegation og 

 
13. Grænsetilfælde mellem delegation og originær kompetencefastlæggelse forekommer i 

de tilfælde, hvor lovgivningen bemyndiger, at f.eks. en minister kan fastsætte kompe-
tenceregler. I sådanne tilfælde synes det ikke hensigtsmæssigt at foretage generel ka-
tegorisering, men derimod at lægge vægt på den enkelte lovs ordlyd og forarbejder, 
jf. Karsten Revsbech m.fl. (2014), s. 51. Sml. Steen Rønsholdt (2014), s. 182. Man 
kan dog sige, at udgangspunktet vil være, at hvis en opgave er henlagt til en offentlig 
myndighed, og denne myndighed har særskilt hjemmel til at overdrage denne opgave 
til en anden, herunder privat, aktør, vil der være tale om lovbestemt delegation. 

14. Se om visse af disse begreber Bent Ole Gram Mortensen m.fl. (2013), s. 33 ff. 
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legalitetsprincippet og til en vurdering af nogle af retsvirkningerne ved dele-
gation.15 
 Spørgsmålet om, hvad der udgør en privat aktør, kan der ikke findes et en-
tydigt svar på i forvaltningsretten. Der må derfor træffes et valg, og det er 
nærliggende, at valget skal sikre afhandlingen størst mulig homogenitet. Det 
forekommer derfor bedst at benytte begrebet »privat« om en aktør, som ikke 
omfattes af forvaltningsloven, fordi der er grundlag for at antage, at forbuddet 
mod delegation af myndighedsudøvelse til private angår delegation til netop 
sådanne retssubjekter. Begrundelsen for dette skal ses i sammenhæng med, at 
der må være en formodning for, at organer, som omfattes af forvaltningslo-
ven, også omfattes af resten af de forvaltningsretlige regler og grundsætnin-
ger.16 
 Ovenstående indebærer, at en privat aktør i denne afhandlings forstand 
muligvis i andre sammenhænge vil blive betragtet som en offentlig myndig-
hed. Det kan eksempelvis tænkes at være tilfældet efter en EU-retlig bedøm-
melse, idet der i EU-retten ikke findes en generel definition af begrebet for-
valtningsmyndighed.17 Dette er en uundgåelig konsekvens, idet der som 
nævnt ikke findes en tværgående definition af private aktører henholdsvis of-
fentlige myndighed. 

2.4. Opgavens art: myndighedsudøvelse 
Afhandlingens hovedgenstand er delegation af »myndighedsudøvelse« og 
forskellige opgaver, som er nært forbundet hermed. Der findes grundlæggen-
de to former for myndighedsudøvelse; den retlige og den faktiske. Den retlige 
myndighedsudøvelse afgrænses i alt væsentlighed på samme måde som for-
valtningslovens afgørelsesbegreb. Den faktiske myndighedsudøvelse omfat-
ter hovedsageligt faktiske handlinger, som resulterer i anvendelsen af fysisk 
magt, samt tvangsindgreb.18 Myndighedsudøvelsesbegrebet kan i praksis give 
anledning til tvivl, men det er egnet til at afgrænse omdrejningspunktet for 
nærværende afhandling, fordi det markerer en delmængde af forvaltningens 
opgaver, som antager en særposition i delegationslæren. 

 
15. Jf. navnlig kapitel 2, kapitel 7, afsnit 3.3, og til dels også kapitel 9. 
16. Jon Andersen og Elizabeth Bøggild Nielsen (1999), s. 30. 
17. Niels Fenger (2004), s. 193 f. 
18. Myndighedsudøvelsesbegrebet bliver behandlet i kapitel 4. 
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3. Metode 
3. Metode 
Afhandlingen benytter almindelig retsdogmatisk metode.19 Denne metode er 
valgt, fordi afhandlingens hovedformål er at foretage en undersøgelse af gæl-
dende ret vedrørende forbuddet mod delegation af myndighedsudøvelse til 
private aktører. Ved gældende ret forstås traditionelt de normer, domstolene 
kan forventes at ville anvende ved afgørelsen af spørgsmål, der forelægges 
dem.20 Denne måde at definere gældende ret på – den såkaldte prognoseteori 
– er blevet omfattende kritiseret,21 og selvom en række af kritikpunkterne må 
tiltrædes, synes det ikke i denne sammenhæng at have nogen væsentlig prak-
tisk betydning, idet opgaven for denne afhandling består i at sammenstille og 
analysere forskellige retskilder, herunder reale overvejelser, og holde dem op 
mod hinanden for at frembringe den juridisk set mest overbevisende konklu-
sion på de stillede spørgsmål. I øvrigt er det næppe muligt at nå frem til en på 
én gang alment acceptabel og praktisk anvendelig begrebsfastlæggelse, da 
den retsteoretiske uenighed herom er stor.22 

4. Fremgangsmåde 
4. Fremgangsmåde 
Afhandlingen består af fire dele.  
 Del I omhandler delegationslærens fundamenter. Der er tale om nogle ge-
nerelle problemstillinger af betydning for afhandlingens emne. Denne del be-
handler de overordnede teoretiske strømninger i dansk og norsk ret vedrøren-
de delegation (henholdsvis kapitel 2 og 3). 
 Del II efterprøver de væsentligste underliggende antagelser, som anføres 
til støtte for et forbud mod delegation af myndighedsudøvelse til private aktø-
rer. Der er for det første tale om, hvilken sammenhæng der er mellem retssik-
kerhedshensynet og den måde, delegationsforbuddet praktiseres på (kapitel 
4), for det andet, hvor meget af forvaltningsretten som er anvendelig, når der 
foretages delegation til private (kapitel 5-6), for det tredje, hvilke bindende 
forudsætninger lovgiver har lagt til grund for spørgsmålet om delegation til 
private (kapitel 7), og endelig – for det fjerde – om forfatningsretten sætter 
almindelige grænser for delegation til private (kapitel 8). 

 
19. Se Peter Blume (2016), s. 40 f. 
20. Karsten Revsbech og Jens Garde i Revsbech m.fl. (2016), s. 107 f. 
21. Se navnlig Henrik Zahle (1986), Jens Ravnkilde (2013a) og samme (2013b). 
22. Karsten Revsbech (1986), s. 22. 
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  Del III vedrører spørgsmålet om retlig kontrol. Der foretages en undersø-
gelse af, hvordan ulovlig delegation til private sanktioneres i praksis, og hvil-
ken betydning dette bør have for afgrænsningen af forbuddet mod delegation 
af myndighedsudøvelse til private (kapitel 9). 
 Del IV er en afslutning på afhandlingen og indeholder en samlet konklusi-
on (kapitel 10).  
 
 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 

 
 
 
 
 
 

DEL I 

Nogle fundamenter 

 
 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 

 

 
 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 25

KAPITEL 2 
Delegationslærens oprindelse  

og udvikling

 
Kapitel 2. Delegationslærens oprindelse og udvikling 

1. Indledning 
1. Indledning 
For at kunne opfylde afhandlingens formål er det nødvendigt at afdække, 
hvordan forbuddet mod delegation af myndighedsudøvelse til private histo-
risk set er oparbejdet i retsteorien. Det er også vigtigt at undersøge, om der 
kan konstateres tendenser i retsopfattelsen på forskellige tidspunkter, og – i 
givet fald – foretage en bredere bedømmelse af, om delegationslærens foran-
dringer kan forklares i lyset af forvaltningsrettens almindelige udviklingstrin. 
Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det påkrævet at anlægge en undersø-
gelse, som i et vist omfang rækker ud over delegation til lige netop private, 
idet en række forhold, som kan tale for henholdsvis imod delegation til priva-
te, går igen, uanset til hvem der delegeres. Hvis det på fyldestgørende vis skal 
kunne lade sig gøre at give en forklaring på, hvorfor der er et forbud mod de-
legation af myndighedsudøvelse til private, må der således tages udgangs-
punkt i hovedtrækkene af den teoretiske behandling af delegationslæren som 
sådan. Som allerede antydet vil dette kapitel tage udgangspunkt i teoriens be-
handling af delegationslæren, og eventuelle tendenser i f.eks. ombudsmands-
praksis vil således ikke blive berørt her.1 
 Et spørgsmål for ethvert studium af denne art er, fra hvilket tidspunkt un-
dersøgelsen skal anlægges. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Poul Ander-
sens forfatterskaber. Valget skyldes, dels at der er almindelig enighed om, at 
forvaltningsretten som videnskabelig retsdisciplin herhjemme blev etableret 
med Poul Andersens banebrydende afhandling Om ugyldige forvaltningsak-
ter fra 1924, dels – i sammenhæng hermed – at Poul Andersens værker har 

 
1. Der henvises i stedet til kapitel 4. 
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haft stor betydning for det forvaltningsretlige tankegods, samt at Poul Ander-
sen som den første herhjemme har formuleret en egentlig sammenhængende 
delegationslære.2 Kapitlets undersøgelse af delegationslærens udvikling for-
løber sig helt til den aktuelle forvaltningsretlige doktrin. Af pladsmæssige og 
fremstillingstekniske årsager behandles dog ikke samtlige bidrag til den for-
valtningsretlige delegationslære, idet der i stedet tages udgangspunkt i de cen-
trale teorier af betydning for afhandlingens emne. 

2. Poul Andersens tidlige værker (1924-1946) 
2. Poul Andersens tidlige værker (1924-1946) 
2.1. Delegationsforbuddets opkomst i den forvaltningsretlige doktrin 
Poul Andersen skabte med disputatsen Om ugyldige Forvaltningsakter en 
sammenhængende fremstilling af de retlige mangler, som kunne bevirke, at 
en forvaltningsakt skulle erklæres ugyldig, heriblandt kompetencemangler.3 
Han definerede inkompetence som det forhold, at »et Forvaltningsorgan har 
foretaget en Forvaltningsakt, der henhører under et andet administrativt Or-
gan eller angaar et Forhold, der henhører under Domstolenes Virksomheds-
omraade«.4 

»Til et Forvaltningsorgans Inkompetence svarer altid en Kompetence hos et andet Forvalt-
ningsorgan eller en judiciel Myndighed. Hvis et Forvaltningsorgan træffer en Afgørelse, 
der ikke henhører under noget administrativt eller judicielt Organs Kompetence, vil Afgø-
relsen vel altid være ugyldig, blot ikke paa Grund af Inkompetence, men paa Grund af 
ulovligt Indhold.«5 

Delegationsproblematikken blev dermed indført »ad bagvejen«, forstået på 
den måde at spørgsmålet var, om det gjorde nogen forskel for ugyldigheds-
spørgsmålet, at det (ifølge loven) inkompetente organ handlede efter anmod-
ning eller med samtykke fra det kompetente organ. Der anførtes om dette, at 
»[b]ortset fra særlig Hjemmel er det med Rette almindelig antaget, at den 
forvaltningsretlige Kompetence ikke kan overdrages. Anmodningen eller 
Samtykket fra den kompetente Myndighed fjerner i Virkeligheden ingen af 

 
2. Jf. i samme retning Ejler Koch (1960), s. 15. 
3. Poul Andersen (1924). 
4. Ibid. s. 61 f. 
5. Ibid. s. 63. 
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