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Når forvaltningen tolererer 
lovovertrædelser 

– om »administrativ tolerance«  
i håndhævelsen af miljølovgivningen 

Af ph.d.-studerende, advokatfuldmægtig Thomas Haugsted,  
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet  

og Poul Schmith/Kammeradvokaten 

Når forvaltningen tolererer lovovertrædelser  
Thomas Haugsted 

1. Indledning 

Det kommer næppe bag på nogen med kendskab til Peter Paghs enorme 
retsvidenskabelige produktion og bredde inden for miljøretten, at Peter 
over årene har beskæftiget sig med alskens spørgsmål om håndhævelse af 
miljølovgivningen. Allerede disputatsen om miljøansvar fra 1998 måtte 
uvægerligt bevæge sig ind på dette komplekse område, uden at Peter dog 
foregav, at emnet dermed var udtømt. Tværtimod vidner forordet om, at 
man her kun befandt sig på kanten af et større overdrev i det miljøretlige 
landskab, idet der »kunne være grund til en mere omfattende komparativ 
analyse af de nordiske landes regler for administrativ håndhævelse ved 
miljøskader sammenholdt med tysk, hollandsk og engelsk ret«.1 En sådan 
ledetråd kan selvsagt ikke følges til dørs inden for rammerne af et fest-
skriftbidrag, men kan dog tjene som afsæt for nærmere undersøgelser af 
ét af håndhævelsens mysterier – nemlig de tilfælde, hvor myndighederne 
beslutter ikke at håndhæve. 
 Holder man sig til den sædvanlige opfattelse i dansk teori, er der prak-
tisk talt ikke plads til en sådan »tolerance« i tilsynsmyndighedernes 
 
1. Pagh: Miljøansvar – en ret for hvem?, 1998, s. VI. 
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håndhævelsesretlige repertoire. Ser man imidlertid efter i praksis, vil man 
opdage, at der forekommer situationer, hvor en »rigid« håndhævelse kan 
føre uheldige og unødige konsekvenser med sig og derfor ikke nødven-
digvis er den bedste løsning. Løfter man blikket yderligere og følger Pe-
ters råd om at se nærmere på hollandsk og tysk ret, bliver det klart, at der 
på disse breddegrader tilmed er udviklet et begrebsapparat og en retlig 
ramme for myndighedernes lovlige »ikke-håndhævelse«.2  Det er med 
udgangspunkt i denne forståelsesramme, at jeg i det følgende vil under-
søge myndighedernes mulighed for efter dansk ret at undlade at hånd-
hæve miljølovgivningen (afsnit 3). Inden vi når så langt, er det dog nød-
vendigt først at få klarlagt, hvilke forpligtelser en tilsynsmyndighed er 
underlagt, når den bliver opmærksom på overtrædelser af miljølovgiv-
ningen (afsnit 2). Bidraget rundes af med en opsamling og en EU-retlig 
»cliffhanger« (afsnit 4). 

2. Myndighedernes pligt til at håndhæve 
miljølovgivningen 

Når en myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med overholdelsen af 
en given lov på det miljøretlige område, bliver opmærksom på en over-
trædelse, er myndigheden som udgangspunkt forpligtet til at reagere 
over for den ansvarlige. Denne handlepligt omtales ofte som tilsynsmyn-
dighedens »håndhævelsespligt«3 og er lovfæstet i de fleste miljølove som 
eksempelvis i planlovens § 51, stk. 3, hvorefter »[k]ommunalbestyrelsen 
skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har 
underordnet betydning«.4 

 
2. Formålet med dette bidrag er ikke at foretage en egentlig komparativ analyse af 

retsstillingen i Danmark, Holland og Tyskland. Derimod har hollandsk og tysk 
teori tjent som inspiration for min tilgang til og vinkling af emnet, jf. afsnit 3.1. 

3. Undertiden anvendes »tilsynspligt« om samme forpligtelse. Denne betegnelse 
undgås dog i det følgende, da den let kan forveksles med myndighedernes pligt 
til at føre tilsyn med (dvs. overvåge), at loven overholdes. 

4. Tilsvarende bestemmelser findes i bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 68, naturbeskyt-
telseslovens § 73, stk. 5, råstoflovens § 31, stk. 3, vandløbslovens § 54 a og bygge-
lovens § 16 C, stk. 3. Enkelte steder findes mere detaljerede og vidtrækkende 
håndhævelsesforpligtelser som i planlovens § 51 a om ulovlig helårsbeboelse i 
sommerhusområder.  

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 



NÅR FORVALTNINGEN TOLERERER LOVOVERTRÆDELSER 

 281

Disse specielle regler om tilsyn og håndhævelse på miljøområdet har baggrund i be-
tænkning nr. 981/1983 om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen (håndhævel-
sesbetænkningen), der på mange måder var epokegørende for den administrative 
håndhævelse i dansk ret.5 Betænkningens forslag, herunder om at lovfæste håndhævel-
sespligten i miljølovgivningen, blev i det væsentlige gennemført ved lov nr. 250 af 23. 
maj 1984 – den såkaldte håndhævelseslov.6 I både betænkningen og motiverne til loven 
forudsættes håndhævelsespligten at være udtryk for almindelige forvaltningsretlige 
principper, der gælder på ulovbestemt grundlag.7 Lovfæstelsen havde derfor alene et 
pædagogisk sigte, der ifølge betænkningen særligt var målrettet de kommunale myn-
digheder, som ikke i almindelighed betragtede det som »en utvetydig pligt for den 
administrerende myndighed, at et konstateret ulovligt forhold skal søges lovliggjort« 
(s. 52). Det synes rimeligt at antage, at en lignende håndhævelsespligt for de admini-
strerende myndigheder også gælder på andre områder end miljøretten på ulovbestemt 
grundlag, om end den nødvendigvis må tage form efter den konkrete reguleringslov. 
Dels kan myndighederne ikke frit »opgive« de beskyttelsesinteresser, der ligger bag 
den overtrådte lov, dels ville lovens effektivitet og autoritet lide et alvorligt knæk, hvis 
loven upåagtet kunne tilsidesættes af de forpligtede.8 

Tilsynsmyndighedens håndhævelsespligt indebærer, at myndigheden – 
når der ses bort fra forhold af underordnet betydning – er forpligtet til 
uden unødigt ophold at søge et konstateret ulovligt forhold lovliggjort. 
Pligten er dermed knyttet til håndhævelsessagens definitive mål: at den 
lovlige tilstand genoprettes. Dette er ikke ensbetydende med, at forholdet 
nødvendigvis skal lovliggøres fysisk, f.eks. ved nedrivning af et lokalplan-
stridigt byggeri, da en lovliggørelse i mange tilfælde helt eller delvist vil 
kunne tilvejebringes retligt ved, at den kompetente myndighed »på bag-

 
5. Peter Pagh har tilmed omtalt betænkningen som »et fyrtårn i miljøministeriets re-

formarbejder«, jf. Pagh i Henrichsen og Pagh (red.): Smæk for skillingen, 2015, 
s. 82. 

6. Loven tilføjede tilsynsbestemmelser i bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttel-
sesloven, zoneloven, naturfredningsloven og vandløbsloven. Ved lov nr. 193 af 9. 
maj 1984 blev tilsvarende bestemmelser indført i byggeloven. 

7. Håndhævelsesbetænkningen, s. 43 og FT 1983-84, 2. saml., tillæg A, sp. 1557. Se 
også FT 1974-75, 2. saml., tillæg A, sp. 2816 om § 46, stk. 2, i den tidligere kommu-
neplanlov og hertil Andersen og Christiansen: Kommuneplanloven med kom-
mentarer, 2. udg., 1979, s. 393. 

8. Se også Harder: Håndhævelse af forvaltningslovningen, 5. udg., 1992 (fortryk), 
s. 78. Haagen Jensen og Nørgaard: Administration og borger, 2. udg., 1984, s. 211 
antager, at »den myndighed, der inden for sit område bliver opmærksom på ulov-
ligheder af alvorligere karakter, skal rejse sag med henblik på nærmere undersø-
gelse af forholdet«. Udsagnet er gentaget (»skal« er dog erstattet med »må«) i 
Revsbech m.fl.: Forvaltningsret – sagsbehandling, 8. udg., 2019, s. 122.  

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 



THOMAS HAUGSTED 

 282

kant« (ex post facto) meddeler den manglende tilladelse eller dispensati-
on, vedtager en ny lokalplan el. lign. Håndhævelsespligten indebærer 
derimod, at tilsynsmyndigheden ikke ud fra en bredere skønsmæssig 
overvejelse kan henlægge eller »udsætte« en sag om et ulovligt forhold. 
Det står ikke myndigheden frit for at bestemme, om loven skal ske fyldest. 
Myndigheden er forpligtet til at sikre, at dette sker. Eller som Mogens 
Moe har udtrykt det: »Den myndighed, der har tilsynspligten, har 
»aben«, når andre fortæller den om ulovlige forhold. Hvis den ikke vil fo-
retage sig videre, skal den have gode argumenter for det«.9 Hvad der me-
re præcist ligger i håndhævelsespligten, kan dog være vanskeligt at be-
skrive generelt.10 Et eksempel fra praksis kan bidrage til at illustrere for-
pligtelsens rækkevidde på miljøområdet. 

I 2018 blev Ringkøbing-Skjern Kommune opmærksom på, at kommunen siden 1992 
fejlagtigt havde anset en række sommerhusområder på Holmsland Klit for omfattet af 
en undtagelse fra forbuddet mod tilstandsændringer i beskyttede naturtyper efter na-
turbeskyttelseslovens § 3. Som følge heraf var ca. 500 bygninger mv. i tidens løb blevet 
opført i strid med naturbeskyttelsesloven. Da det ifølge kommunen ville kræve mellem 
tre og ti årsværk at behandle samtlige lovliggørelsessager, som alle sandsynligvis ville 
ende med en retlig lovliggørelse, besluttede kommunen ikke at træffe afgørelser om 
lovliggørelse af de enkelte forhold. I en udtalelse af 8. april 2022, j.nr. 20-3438, fandt 
Ankestyrelsen, at beslutningen om ikke at foranledige forholdene lovliggjort var i strid 
med kommunens håndhævelsespligt efter bl.a. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, idet 
kommunen i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling til, om der skal ske retlig eller fysisk 
lovliggørelse, og meddele afgørelserne til ejerne.11 

Det anførte eksempel angik ulovlige forhold, som bestod i, at der var 
etableret en tilstand eller indretning i strid med miljølovgivningen.12 Type-

 
9. Moe i Behrens m.fl. (red.): Kommunestyre i retlige rammer, 1999, s. 216. 
10. Håndhævelsen skal i alle tilfælde være konsekvent og eskalerende, se Møller-

Sørensen: Administrativ håndhævelse, 2003, s. 133 ff. og fra kommunaltilsyns-
praksis f.eks. MAD 2007.204 Stf og MAD 2009.969 Stf. Henvisninger til praksis fra 
kommunaltilsynet optrykt i Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD) gælder i 
det følgende udtalelser fra tilsynsrådene (TR) (indtil 31. december 2003), statsam-
terne (SA) (2004-2006) og statsforvaltningerne/Statsforvaltningen (Stf) (2007-2017). 
Fra 1. april 2017 varetages tilsynsopgaven af Ankestyrelsen. 

11. Ombudsmanden nåede i FOB 1984.61 til samme resultat i en lignende sag om ca. 
100 ulovlige småbygninger i Farum. 

12. Som andre illustrative eksempler kan nævnes MAD 2002.1373 TR om ombygning 
af en café i modstrid med en lokalplan og MAD 2011.507 Stf om en ulovlig til-
stand i en mose beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
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eksemplet er opførelsen af en bygning uden fornøden byggetilladelse, 
landzonetilladelse eller dispensation efter f.eks. naturbeskyttelsesloven. I 
disse tilfælde har de foranstaltninger, til hvis gennemførelse der kræves 
forudgående tilladelse, tidsmæssigt fundet deres afslutning (bygningen er 
opført, mosen er fyldt op, diget er fjernet osv.). Her indskrænker hånd-
hævelsespligten sig i første række til at fordre de relevante myndigheders 
stillingtagen til, om lovliggørelse skal ske fysisk eller retligt. Myndighe-
derne skal tilmed ud fra proportionalitetsbetragtninger først afklare, om 
der skal ske retlig lovliggørelse af forholdet, inden myndighederne skri-
der til fysisk lovliggørelse, jf. f.eks. U 1969.979 V og MAD 2011.2196 V.13 
 Håndhævelsessagen stiller sig derimod ganske anderledes i de tilfæl-
de, hvor det ulovlige forhold består i en ulovlig aktivitet eller anvendelse. I 
modsætning til situationen, hvor der foreligger en ulovlig tilstand, vil til-
synsmyndighedens umiddelbare krav om fysisk lovliggørelse i form af en 
standsning af den ulovlige aktivitet ikke i sig selv være til hinder for, at 
myndigheden senere beslutter at lovliggøre forholdet retligt. Proportiona-
litetsbetragtninger taler således ikke afgørende for at afvente en eventuel 
retlig lovliggørelse.14 Som eksempler herpå kan nævnes, at en virksom-
hed etableres eller udvides uden fornøden godkendelse efter miljøbeskyt-
telseslovens § 33, at spildevand tilføres vandløb eller søer uden tilladelse 
efter samme lovs § 28, eller at der udøves detailhandel fra en ejendom i 
strid med bestemmelserne i en lokalplan. En anden kategori af ulovlige 
aktiviteter omfatter foranstaltninger, der vel på sigt har en naturlig tids-
mæssig afslutning, men som fortsat er under udførelse, f.eks. en bygning, 
der er under opførelse uden forudgående byggetilladelse eller en påkræ-
vet dispensation. I de nævnte tilfælde vil tilsynsmyndigheden som ho-
vedregel (jf. nedenfor) være forpligtet til at foranledige den ulovlige akti-
vitet (virksomhedens drift, anlægsarbejdernes udførelse mv.) standset og 
eventuelt anmode den ansvarlige om at indgive den fornødne ansøgning 
om tilladelse. I praksis sker dette normalt ved, at myndigheden i første 
omgang meddeler den ansvarlige, at forholdet skal standses – et såkaldt 

 
13. Se Møller-Sørensen: Administrativ håndhævelse, 2003, s. 156 ff. Anderledes må-

ske MRF 2021.211 Ø om et lovliggørelsespåbud efter museumsloven, hvor god-
kendelses- og tilsynskompetencen er fordelt på to forskellige myndigheder. 

14. Se f.eks. MAD 2017.301 Pkn, hvor Planklagenævnet stadfæstede et standsnings-
påbud efter planloven mod fortsat tilførsel af jord uden landzonetilladelse, uanset 
at det ikke fremgik af afgørelsen, om kommunen havde taget stilling til, hvorvidt 
der senere kunne meddeles lovliggørende landzonetilladelse til jordtilførslen. 
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konstaterende standsningspåbud eller en standsningsmeddelelse.15 Efter-
kommes denne meddelelse ikke, skal myndigheden øge presset på den 
ansvarlige, eksempelvis med et midlertidigt forbud efter reglerne i rets-
plejelovens kapitel 40, som det skete i bl.a. MAD 2002.995 B, MAD 
2002.1002 B og U 2020.3319 Ø.16 
 Allerede udvalget bag håndhævelsesbetænkningen (håndhævelsesud-
valget) var opmærksom på den væsentlige betydning af sondringen mel-
lem ulovlige tilstande og aktiviteter i relation til håndhævelsespligten. I 
betænkningen behandles spørgsmålet navnlig i afsnit 5 under overskrif-
ten »Konstaterende standsningspåbud«, 17  hvor udvalget indleder sine 
overvejelser med at konstatere, at »det rummer en alvorlig svækkelse af 
den almindelige retsbevidsthed, hvis der ikke normalt skrides ind straks 
over for en aktivitet, der foregår uden lovpåbudt tilladelse« (s. 71). Efter 
at have fremhævet, at en myndigheds manglende indgriben kan efterlade 
det indtryk, at det betaler sig ikke på forhånd at søge den nødvendige til-
ladelse, anfører udvalget om håndhævelsespligtens indhold (i betænk-
ningen betegnet »tilsynspligt«) i relation til ulovlige aktiviteter (s. 72): 

»Forvaltningsmyndigheden må derfor nedlægge et standsningspåbud omgående efter 
kendskab til, at en aktivitet er påbegyndt uden den lovpåbudte tilladelse. Kun ganske 
ekstraordinære, nødretslignende forhold kan begrunde en undladelse heraf. At for-
valtningsmyndigheden har ret – og i kraft af sin tilsynspligt også pligt – til at standse 
en aktivitet, der foregår uden den nødvendige tilladelse, er da utvivlsomt også gæl-
dende ret inden for hele den bygge- og miljøretlige lovgivning, selv om kun miljøbe-
skyttelsesloven indeholder en udtrykkelig hjemmel for et sådant standsningspåbud.«18 

 
15. Om terminologien se Møller-Sørensen: Administrativ håndhævelse, 2003, s. 204 f. 

og 209 f. Brugen af standsningspåbud giver anledning til en række andre spørgs-
mål, som ikke skal forfølges her. Se nærmere Pagh: ’Hvilke foranstaltninger kan 
påbydes som fysisk lovliggørelse?’, TfM 2016, s. 237 (243 ff.). 

16. Se også håndhævelsesbetænkningen, s. 116 og Pagh: Lærebog i miljørettens al-
mindelige del, 2006, s. 288 f. 

17. Det fremgår af håndhævelsesbetænkningen (s. 79), at udvalgets overvejelser om 
retlig lovliggørelse i betænkningens afsnit 6 ikke omfatter ulovlige aktiviteter, idet 
der for disse tilfælde netop henvises til betænkningens afsnit 5. 

18. Om den dagældende retstilstand var helt så utvivlsom, som håndhævelsesbe-
tænkningen lægger op til, er nok diskutabelt. I betænkningen nævnes det f.eks. 
ikke, at landsretten i U 1973.201/2 V nægtede at nedlægge fogedforbud mod an-
læg af en højspændingsledning efter fremgangsmåden i stærkstrømsloven, uanset 
om anlægget måtte kræve byggetilladelse. 
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Eftersom pligten til at nedlægge konstaterende standsningspåbud indgik 
som en »klar forudsætning« i den foreslåede lovfæstelse af håndhævel-
sespligten, fandt udvalget det unødvendigt at stille forslag om en selv-
stændig lovfæstelse af standsningsbeføjelsen. I den efterfølgende hånd-
hævelseslov fulgte man som nævnt forslaget om at lovfæste håndhævel-
sespligten, uden at motiverne indeholder særlige overvejelser vedrørende 
brugen af konstaterende standsningspåbud, andet end at hjemlen hertil – 
som anført af håndhævelsesudvalget – måtte findes i de almindelige reg-
ler om håndhævelsespligten.19 Også håndhævelsesloven indeholder dog 
en klar forudsætning om, at tilsynsmyndigheden er forpligtet til at bringe 
ulovlige aktiviteter til ophør straks efter at være blevet bekendt med 
dem.20 
 Denne strenge pligt til uden unødigt ophold (»omgående« eller »øje-
blikkeligt« ifølge motiverne) at bringe enhver ulovlig aktivitet, der ikke er 
af underordnet betydning, til ophør, er også kommet til udtryk i kommu-
naltilsyns- og ombudsmandspraksis. 

I MAD 2011.1644 Stf besluttede en kommune at udsætte beslutningen om at kræve 
ulovlig detailhandel fra en ejendom bragt til ophør med henvisning til, at kommunen 
havde indgivet ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om som led i en for-
søgsordning at overtage kompetencen til at kunne udlægge ejendommen til detailhan-
del. Kommunaltilsynet fandt udsættelsen af håndhævelsessagen ulovlig og uhjemlet, 
da lovliggørelse skulle ske »uden unødig forsinkelse«. Kommunens ansøgning under 
forsøgsordningen ændrede ikke herpå, da forsøget først kunne igangsættes, når mini-
steren havde godkendt dette. Omvendt havde en kommune i MAD 2005.261 SA op-
fyldt sin håndhævelsespligt ved at meddele standsningspåbud over for et igangvæ-
rende byggeri i strid med en lokalplan, idet kommunaltilsynet understregede, at »[i] 
sager, hvor tilsynsmyndigheden får kendskab til ulovlige forhold, der er i udvikling 
eller forberedelse men endnu ikke er afsluttet, skal tilsynsmyndigheden reagere hurtigt 
for at standse den ulovlige aktivitet«. Som et ældre eksempel kan nævnes FOB 1966.97 
om opførelsen af P.O. Pedersen Kollegiet i Gladsaxe, hvor både kommunen og Bolig-
ministeriet havde forholdt sig passive over for et omfattende treetagers kollegiebygge-

 
19. FT 1983-84, 2. saml., tillæg A, sp. 1562 f. 
20. Se FT 1983-84, 2. saml., tillæg A, sp. 1565 f. om miljøbeskyttelseslovens § 50 a (nu 

§ 68) og miljøministerens svar på spørgsmål nr. 7, hvorefter en tilsynsmyndighed, 
der bliver opmærksom på, at en godkendelsespligtig virksomhed er under etable-
ring uden miljøgodkendelse, »øjeblikkelig må meddele den ansvarlige, at den 
ulovlige aktivitet skal indstilles, og at den nødvendige ansøgning om godkendelse 
skal indgives«, jf. FT 1983-84, 2. saml., tillæg B, sp. 521 ff. Se også Miljøstyrelsens 
vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, 2005, pkt. 2.4 (under »Pligt 
til indskriden (§ 68)«). 
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ri, der i stor hast var blevet igangsat uden byggetilladelse og i strid med en byplan. 
Selvom ombudsmanden anerkendte de almennyttige hensyn, der lå bag myndighe-
dernes holdning i sagen, fandt han den udviste passivitet over for det igangsatte byg-
geri »meget beklageligt«.21  

Lovfæstelsen af håndhævelsespligten og de tilgrundliggende betragtnin-
ger i håndhævelsesbetænkningen har også sat aftryk i senere teori, som 
dog i vid udstrækning er kendetegnet ved at lægge sig tæt op ad betænk-
ningens overvejelser uden at gå nærmere ind på pligtens indhold og ræk-
kevidde.22 
 Sammenfattende indebærer håndhævelsespligten, at den kompetente 
myndighed er forpligtet til uden unødigt ophold at søge et konstateret 
ulovligt forhold lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning. 
Pligtens nærmere indhold afhænger imidlertid bl.a. af karakteren af det 
omhandlede ulovlige forhold. Er der tale om en ulovlig tilstand, opfyldes 
håndhævelsespligten i første række ved, at de relevante myndigheder ta-
ger stilling til, om lovliggørelse skal tilvejebringes fysisk eller retligt. Er 
der derimod tale om en ulovlig aktivitet, er det i håndhævelsesbetænk-
ningen antaget, at myndigheden »omgående« efter kendskab til aktivite-
ten skal kræve den standset. Kun »ganske ekstraordinære, nødretslig-
nende forhold« kan efter betænkningen begrunde en undladelse heraf. 
Denne strenge og praktisk talt undtagelsesfrie udlægning af håndhævel-
sespligten er bemærkelsesværdig og – som vi skal se i det følgende – ikke 
fuldt ud udtryk for gældende ret. 

 
21. Se også FOB 1978.684 om en lillebilvirksomhed, der blev drevet i strid med en 

bygningsvedtægt, MAD 2005.250 SA om fortsat drift af en skydebane, hvis miljø-
godkendelse var blevet tilbagekaldt, og Statsforvaltningens udtalelse af 1. juni 
2016, j.nr. 2014-224505, om detailhandel fra en ejendom i strid med en lokalplan. 

22. Se f.eks. Tønnesen: ’Hvor er pejlevognen i den offentlige forvaltning?’, Juristen 
1985, s. 309 (324 ff.), Toftegaard Nielsen og Basse i Basse (red.): Håndhævelse af 
miljølovgivning, 1997, s. 229 ff., Koester: Naturbeskyttelsesloven med kommenta-
rer, 2009, s. 1210 ff., Anker: Planloven med kommentarer, 2013, s. 768 ff., Møller: 
Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, 2. udg., 2019, s. 1034 ff. og Brandt og 
Walters: Miljøret, 10. udg., 2022, s. 475 f. Møller-Sørensen: Administrativ håndhæ-
velse, 2003, s. 129 ff. og 155 ff. indeholder den mest udførlige analyse af håndhæ-
velsespligten. 
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3. Administrativ tolerance 

3.1. Tilsynsmyndighedens »ikke-håndhævelse« – mellem legalitet 
og pragmatisme 

Det er en kendsgerning, at miljømyndighederne ikke reagerer på samtlige 
overtrædelser af miljølovgivningen. For en god del af overtrædelsernes 
vedkommende skyldes dette naturligvis, at det ulovlige forhold aldrig 
kommer til tilsynsmyndighedens kundskab.23 Men selv hvor myndighe-
derne er blevet (gjort) opmærksomme på overtrædelser, reageres der ikke 
altid. Årsagerne til myndighedernes passivitet over for ulovlige forhold 
kan være mange, f.eks. at den relevante myndighed befinder sig i en rets-
vildfarelse eller mangler (politisk) vilje eller ressourcer til at følge op på 
sagen. Bortset fra de tilfælde, hvor overtrædelsen er af underordnet be-
tydning, er en sådan passivitet umiddelbart i strid med tilsynsmyndighe-
dens håndhævelsespligt, og den svigtende håndhævelse kan derfor føre 
til reaktioner over for tilsynsmyndigheden fra en overordnet myndighed, 
kommunaltilsynet eller ombudsmanden, som de i afsnit 2 omtalte sager 
vidner om. I grove tilfælde kan der bl.a. rejses tiltale mod kommunalbe-
styrelsesmedlemmer for pligtforsømmelse efter kommunestyrelseslovens 
§ 61. I andre tilfælde har domstolene pålagt en tilsynsmyndighed at for-
anledige en bestemt form for lovliggørelse inden for en nærmere fastsat 
frist,24 mens det ses sjældent, at myndighederne ifalder et erstatningsan-
svar over for tredjemænd som følge af manglende reaktion på et ulovligt 
forhold.25 

Tilsynsmyndighedens passivitet har ikke alene konsekvenser for myndigheden selv, 
men kan også få betydning for den forpligtede. På miljørettens område det almindeligt 
anerkendt, at myndighedens adgang til at kræve et ulovligt forhold lovliggjort kan for-
 
23. Tilsynsmyndighederne er ikke i almindelighed forpligtet til at føre et regelmæs-

sigt, opsøgende tilsyn »i marken«, jf. f.eks. MAD 2014.404 V om naturbeskyttelses-
loven samt MAD 2005.1646 SA og MAD 2012.2807 Stf om planloven. Kundskabs-
tidspunktet indtræder derfor ofte først, når der indgives (nabo)klager til tilsyns-
myndigheden, eller en myndighed i forbindelse med behandlingen af en anden 
sag om samme ejendom, bliver opmærksom på det ulovlige forhold. 

24. Se U 2003.1628 Ø, U 2010.2311/2 Ø og MRF 2022.185 Ø samt om disse »indirekte 
håndhævelsessøgsmål« Haugsted og Salung Petersen i Wallerman Ghavanini og 
Wejedal (red.): Access to justice i Skandinavien, 2022, s. 323 ff. 

25. Se Pagh i Pagh m.fl. (red.): Offentlige myndigheders erstatningsansvar, 2017, s. 
236 og håndhævelsesbetænkningen, s. 45 f. I MAD 1998.45 V og MAD 2002.1302 B 
ifaldt myndighederne dog erstatningsansvar. 
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tabes som følge af myndighedens passivitet, jf. f.eks. U 2018.137 H, der forudsætnings-
vis anerkendte, at en kommunes adgang til at kræve fysisk lovliggørelse af to søer etab-
leret i strid med vandløbsloven var fortabt, da kommunen trods kendskab til søerne fra 
2004 først reagerede i 2012.26 Passivitet kan endvidere føre til en lavere straffastsættelse 
under en eventuel senere straffesag mod den forpligtede, jf. U 1983.203 V og MAD 
2001.220 Ø (byretten).27 

Mens det således er utvivlsomt, at tilsynsmyndighedens passivitet kan 
være ulovlig, er spørgsmålet i det følgende, om der også kan forekomme 
tilfælde, hvor myndigheden lovligt kan beslutte (for tiden) ikke at reagere 
over for ulovlige forhold, som myndigheden er bekendt med. Holder 
man sig til den strenge håndhævelsespligt, der er forudsat i bl.a. hånd-
hævelsesbetænkningen, er svaret på dette spørgsmål benægtende, når der 
ses bort fra de snævre undtagelser for forhold af underordnet betydning28 
og force majeure-lignende tilfælde. Går man et par spadestik dybere, skal 
forklaringen herpå findes i håndhævelsesbetænkningens (uudtalte) for-
ståelse af proportionalitetsprincippets rolle på håndhævelsesområdet. For 
mens proportionalitetsbetragtninger indgår som et vægtigt element ved 
afgørelsen af, hvordan tilsynsmyndigheden skal gribe ind over for et ulov-
ligt forhold (f.eks. i valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse), forud-
sætter håndhævelsesbetænkningen, at det modsatte gør sig gældende ved 
selve håndhævelsespligtens udøvelse, dvs. ved afgørelsen af, om der skal 
ske lovliggørelse. Uden for de nævnte undtagelser skal tilsynsmyndighe-
den reagere over for et ulovligt forhold, principielt set uden hensyntagen 
til om det umiddelbare krav om lovliggørelse er proportionalt.29 

 
26. Se herom Mørup: ’Håndhævelse på miljørettens område – om betydningen af 

lang tids forløb, passivitet og berettigede forventninger’, Juristen 2012, s. 149 og 
Schleimann-Jensen: ’Lang tids forløb og passivitet’, TfM 2018, s. 49. 

27. Derimod kan myndighedens passivitet ikke begrunde til, at der ud fra lighedsbe-
tragtninger opnås krav på tilladelse, jf. U 2005.2527/2 H og MRF 2021.369/2 Pkn, 
eller at der foreligger en »stiltiende tilladelse«, jf. Vestre Landsrets dom af 16. 
marts 1978 (sag 3848/1977), der er refereret i håndhævelsesbetænkningen, s. 83 f. 

28. Undtagelsen for forhold af underordnet betydning fortolkes særdeles restriktivt i 
praksis, og de tilfælde af administrativ tolerance, der omtales nedenfor, kan ikke 
anses for omfattet heraf. Anderledes muligvis Harder: Håndhævelse af forvalt-
ningslovgivningen, 5. udg., 1992 (fortryk), s. 79 og Møller-Sørensen: Administrativ 
håndhævelse, 2003, s. 207. 

29. Denne opfattelse genfindes hos Møller-Sørensen: Administrativ håndhævelse, 
2003, s. 71: »Det kan med andre ord ikke antages, at proportionalitetsprincippet 
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Denne opfattelse har utvivlsomt gode grunde for sig,30 men er formentlig også til dels 
betinget af de historiske kendsgerninger, der lå til grund for håndhævelsesudvalgets 
opdrag. For det første havde nogle enkeltsager om bl.a. Motel Krik Vig (U 1981.569 V) 
og Holte Midtpunkt (U 1986.143/2 H) åbnet offentlighedens (og regeringens) øjne for, 
at myndighederne undertiden er indblandet på en uheldig måde i sager om overtræ-
delse af miljølovgivningen. For det andet kunne der ifølge udvalgets kommissorium 
»tilsyneladende konstateres et øget antal tilfælde, hvor bygge- eller anlægsarbejder 
sættes i værk eller tages i brug uden de fornødne tilladelser, i strid med fastsatte vilkår 
eller udstedte påbud m.v. Kommuner og amtskommuner følger tilsyneladende en ret 
uensartet praksis over for sådanne lovovertrædelser«.31 I dette lys er det ikke overra-
skende, at udvalget fandt det magtpåliggende at fastslå »én gang for alle«, at der består 
en »utvetydig pligt« for myndighederne til at gribe ind over for ulovlige forhold, hvil-
ket skinner igennem flere steder i betænkningen. 

Når der alligevel kan være grund til at overveje, om tilsynsmyndigheder-
ne efter omstændighederne lovligt kan tolerere visse overtrædelser af mil-
jølovgivningen, skyldes det, at tilsynsmyndighedens »rigide« fastholdelse 
af kravet om umiddelbar lovliggørelse undertiden ikke er den bedste løs-
ning. I visse tilfælde vil en for rigid håndhævelse medføre uheldige og 
unødige konsekvenser for andre interesser, som retsordenen i alminde-
lighed værner om, herunder værdispildshensyn og hensynet til den godt-
roede adressat for myndighedens krav. I andre tilfælde vil myndigheder-
nes umiddelbare krav om lovliggørelse måske ligefrem være kontrapro-
duktivt og kunne skade de interesser, der ligger bag den overtrådte regel. 
Der kan derfor opstå et ønske om, at myndighederne i særlige tilfælde 
udviser en form for »tolerance« af det ulovlige forhold ved at undlade 
umiddelbart at foranledige det ulovlige forhold lovliggjort. En sådan tole-
rance kan synes uacceptabel og – i hvert fald principielt set – i modstrid 
med legalitetsprincippet: Tilsynsmyndigheden beslutter jo »egenhæn-
digt«, uden udtrykkelig hjemmel og trods sin håndhævelsespligt, at loven 
ikke (for tiden) skal ske fyldest. Heroverfor står imidlertid det ønske om 
pragmatisme, fleksibilitet og proportionalitet, der nærer tolerancen, og 
 

sætter grænser for forvaltningens reaktionsmuligheder i den forstand, at det i den 
konkrete situation skal vurderes, om det ulovlige forhold i miljømæssig henseen-
de er alvorligt nok til at anvende de nødvendige håndhævelsesmidler« (fremhæ-
vet i original). Senere i værket er Møller-Sørensen dog ikke helt loyal over for det-
te udsagn, se s. 161 f. og 205 ff. om den »acceptable fremgangsmåde«, der er om-
talt nedenfor i afsnit 3.2.3. 

30. Jeg vender tilbage til disse i afsnit 3.3, hvor jeg opstiller de retlige rammer for for-
valtningens tolerance. 

31. Håndhævelsesbetænkningen, s. 9. 
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som ansporer til, at legalitets- og retshåndhævelseshensyn afvejes over 
for andre beskyttelsesværdige interesser. Det må i den forbindelse erin-
dres, at en sådan afvejning ingenlunde er fremmed for forvaltningsretten, 
men bl.a. har sat sig spor i anerkendelsen af »tertiære momenter« i ugyl-
dighedslæren og i den udvidede adgang til retlig lovliggørelse af bestå-
ende forhold, som ikke var blevet tilladt, hvis der fra begyndelsen var 
søgt om tilladelse. 

Terminologien »tolerance« eller »administrativ tolerance« har mig bekendt ikke tidlige-
re været anvendt i dansk ret, men er inspireret af hollandsk teori (»gedogen«)32 og tysk 
teori (»Duldung«) 33  om samme fænomen i den administrative håndhævelse. Som 
nævnt i indledningen til bidraget har hollandsk og tysk teori tjent som inspiration for 
min behandling af emnet i dansk ret. Dette kommer navnlig til udtryk i måden at an-
skue tolerancen som en generel undtagelse til myndighedernes håndhævelsespligt og i 
udsondringen af nogle af de karakteristika, der knytter sig til den lovlige tolerance. 
Særligt i Holland har emnet påkaldt sig betydelig interesse og har tilmed været gen-
stand for monografisk behandling.34 

Som vi skal se i afsnit 3.2 straks nedenfor, tolererer danske myndigheder 
allerede i en række praktisk forekommende situationer overtrædelser af 
miljølovgivningen. Uanset at betegnelsen »(administrativ) tolerance« ikke 
benyttes, er det muligt ud fra denne praksis at identificere og afgrænse 
nogle tilfældegrupper, hvor tolerancen synes særligt udbredt og accepteret, 
herunder af kommunaltilsynet. Ved at anvende denne samlebetegnelse 
bliver det samtidig – som i fremmed ret – muligt at se på tværs af disse 
tilfældegrupper og anskue tolerancen som en generel (om end snæver) 
undtagelse til myndighedernes håndhævelsespligt. Dermed kan der også 
opstilles nærmere rammer og betingelser for tolerancens udøvelse i dansk 
ret, som ikke for alvor er blevet konsolideret i hidtidig praksis. Dette er 
sigtet med det efterfølgende afsnit 3.3. 

 
32. Se navnlig Blomberg og Michiels i Etty og Somsen (red.): The Yearbook of Euro-

pean Environmental Law, Vol. 4, 2005, s. 181 ff., der oversætter »gedogen« med 
»administrative tolerance« på engelsk. I mangel af bedre foretrækker jeg det for-
danskede »(administrativ) tolerance« frem for variationer over det i øvrigt fine 
udsagnsord »at tåle«, hvis forældede navneordsform (»tål«) imidlertid har ringe 
sprogligt potentiale på nudansk. 

33. Kment og Berger: ’Die behördliche Duldung’, Verwaltungsblatt 2017, s. 1336. 
34. Vermeer: Gedogen door bestuursorganen, 2010. For nyere teori se Michiels m.fl.: 

Handhavingsrecht, 2016, s. 212 ff. 
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De følgende betragtninger tager alene sigte på miljøretten, men administrativ tolerance 
forekommer efter alt at dømme også på andre områder. Således har Sten Bønsing anta-
get, at U 2013.2678 H, der angik SKATs »lempelige praksis« for opkrævning af registre-
ringsafgift for køretøjer fra visse godtroende omsætningserhververe, »[m]uligvis kan 
[…] læses sådan, at Højesteret forudsætningsvist anerkender, at det kan være lovligt, 
hvis en forvaltning undlader at håndhæve lovbestemte pligter på borgerne, hvis dette 
forekommer urimeligt og hvor borgere er i god tro«.35 Med hensyn til den strafferetlige 
håndhævelse findes særlige regler om anklagemyndighedens påtaleudøvelse i retsple-
jeloven (bl.a. §§ 721 og 722 om påtaleopgivelse og tiltalefrafald). I straffeprocesretlig 
doktrin er der i denne sammenhæng traditionelt blevet sondret mellem legalitetsprin-
cippet og opportunitetsprincippet. Efter førstnævnte er anklagemyndigheden under-
lagt en »streng« pligt til i alle tilfælde at rejse tiltale for lovbrud, medmindre andet er 
hjemlet ved lov. Heroverfor står opportunitetsprincippet, hvorefter anklagemyndighe-
den ved påtaleudøvelsen kan udøve et friere skøn over hensigtsmæssigheden eller ri-
meligheden i strafforfølgningen.36 Uanset at disse principper umiddelbart kan synes at 
spejle diskussionen om en streng håndhævelsespligt over for adgangen til »tolerance« i 
den administrative håndhævelse, er der grund til at fastholde, at der ikke gælder et 
egentligt »opportunitetsprincip« i den del af håndhævelsen, hvis primære formål er at 
gennemføre lovliggørelse (dvs. bringe det ulovlige forhold til ophør). Strafferetten ad-
skiller sig herfra ved i første række at have et pønalt sigte. Mens det således er ret op-
lagt, at et igangværende ulovligt forhold før eller siden må bringes til ophør, hvis lo-
vens mål skal realiseres, er strafforfølgningen båret af grundlæggende andre værdier 
og mål. 

3.2. I hvilke tilfælde er administrativ tolerance blevet anerkendt i 
praksis? 

Med udgangspunkt i praksis på miljøområdet identificeres og afgrænses i 
dette afsnit fem tilfældegrupper, der oftere end ellers synes at rumme et 
potentiale for forvaltningens lovlige tolerance af ulovlige forhold. Som 
det vil fremgå, opstår spørgsmålet om tolerance oftest i relation til ulovli-
ge aktiviteter. Det skyldes, at myndighedens håndhævelsespligt over for 
ulovlige tilstande som nævnt i afsnit 2 i første række indskrænker sig til at 
kræve, at myndigheden beslutter, om lovliggørelse skal tilvejebringes ret-
ligt eller fysisk. Dette udelukker dog ikke, at spørgsmålet om tolerance 
kan opstå i relation til tilstande, som det fremgår nedenfor i afsnit 3.2.5. 
 Fraværet af en teoretisk behandling af »administrativ tolerance« som 
fænomen i håndhævelsen af forvaltningsretlige krav har betydet, at prak-

 
35. Bønsing: Almindelig forvaltningsret, 4. udg., 2018, s. 458, note 80. 
36. Se f.eks. Hurwitz: Den danske Strafferetspleje, 3. udg., 1959, s. 215 ff., der dog fo-

retrækker at tale om absolut og relativ påtalepligt, samt betænkning nr. 1066/1986 
om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, s. 153 ff. 
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sis i nogen grad er præget af kasuistik. Samtidig er der grund til at under-
strege, at den følgende gennemgang på ingen måde foregiver at være en 
udtømmende oplistning af de tilfælde, hvor tolerance kan tænkes at fore-
komme, ligesom flere af de omtalte afgørelser givetvis kunne fortjene en 
grundigere gennemgang. På dette sted er mit ærinde alene at påvise, at 
administrativ tolerance allerede forekommer i praksis, og at en rigid 
håndhævelse ikke altid er den bedste løsning. Gennemgangen kan derfor 
heller ikke tages som udtryk for, at jeg i alle henseender er enig i, at for-
valtningens tolerance var berettiget i de sager, der omtales. 

3.2.1. Tolerance i den »mellemliggende« periode fra ophævelse af en tilladelse til 
retlig lovliggørelse 

Meddeler en myndighed en begunstigende afgørelse, f.eks. en tilladelse 
til opførelse af en bygning eller igangsættelse af en bestemt aktivitet, føl-
ger det af almindelige forvaltningsretlige regler, at afgørelsen som hoved-
regel får virkninger umiddelbart fra dens meddelelse, og at adressaten 
derfor kan udnytte afgørelsen fra dette tidspunkt. Dette gælder princi-
pielt set, selvom tilladelsen anfægtes ved en rekursinstans eller domstole-
ne, medmindre klagen eller søgsmålet undtagelsesvist har eller tillægges 
opsættende virkning. Ofte vil adressaten for afgørelsen have en interesse i 
hurtigt at igangsætte sit byggeri eller sin virksomhed, og ikke sjældent ses 
det derfor, at byggeriet er under opførelse eller aktiviteten igangsat på det 
tidspunkt, hvor rekursmyndigheden eller domstolene træffer afgørelse i 
sagen. Resulterer denne prøvelse i, at afgørelsen findes at lide af en væ-
sentlig retlig mangel, er udgangspunktet, at afgørelsen skal ophæves (an-
nulleres). Kun undtagelsesvist vil den retlige mangel imidlertid være 
»uhelbredelig« i den forstand, at den ikke kan udbedres ved, at der efter 
fornyet sagsbehandling i førsteinstansen sættes en ny afgørelse i den op-
rindeliges sted. I hvert fald på miljøområdet er det derfor en sædvanlig 
følge af ugyldighed, at sagen hjemvises til fornyet behandling ved første-
instansen. 
 Konsekvensen af hjemvisningen er, at den ugyldige afgørelses rets-
virkninger ophæves indtil videre – som udgangspunkt med virkning ex 
tunc.37 Er afgørelsen helt eller delvist udnyttet, har ophævelsen dog den 
yderligere konsekvens, at der opstår et lovliggørelsesspørgsmål, idet den 
 
37. Andersen: Dansk Forvaltningsret, 5. udg., 1965, s. 282 ff., Fenger i Fenger (red.), 

Forvaltningsret, 2018, s. 942 og Mørup m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner, 
7. udg., 2022, s. 336 f., 566 og 570. 
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relevante tilsynsmyndighed er forpligtet til at tage stilling til, om det (nu) 
ulovlige forhold (det igangsatte byggeri, den igangsatte virksomhed mv.) 
skal lovliggøres retligt eller faktisk. Består forholdet i en (afsluttet) ulovlig 
tilstand, opfyldes håndhævelsespligten i første omgang ved myndighe-
dernes skønsmæssige valg mellem retlig og fysisk lovliggørelse, og der 
opstår derfor ikke et spørgsmål om umiddelbar (fysisk) lovliggørelse af 
tilstanden.38 
 Består forholdet i en ulovlig aktivitet, er retsstillingen derimod mere 
kompliceret. En restriktiv forståelse af håndhævelsespligten vil i disse til-
fælde indebære, at myndigheden uden unødigt ophold efter ophævelsen 
af den ugyldige afgørelse skal foranledige aktiviteten bragt til ophør; i 
første omgang ved en meddelelse til adressaten om, at det igangværende 
byggeri eller driften skal standses.39 Vurderer myndigheden umiddelbart, 
at der er udsigt til, at forholdet kan lovliggøres retligt ved at træffe en ny 
afgørelse, der træder i stedet for den ophævede, opstår det vanskelige 
spørgsmål om, hvorvidt myndigheden bør stå urokkeligt fast på, at akti-
viteten skal ophøre indtil da. Ofte vil et sådant krav hos både myndighe-
den og adressaten blive opfattet som rigidt og uproportionalt. Det ses 
derfor ikke sjældent, at tilsynsmyndigheden i denne »mellemliggende« 
periode fra ophævelsen, indtil der (forventeligt) er gennemført en retlig 
lovliggørelse, tolererer, at den ulovlige aktivitet fortsætter.  

Et velkendt eksempel findes i den navnkundige sag om Bilka Horsens. I U 2004.1849 H 
ophævede Højesteret de dispensationer fra en lokalplan til opførelsen af et Bilka-
varehus, som Horsens Kommune havde meddelt i 1999. På tidspunktet for Højesterets 
dom var varehuset opført og åbnet, og kommunen besluttede derfor, bl.a. med henvis-
ning til værdispildsbetragtninger, at søge varehuset retligt lovliggjort ved at tilveje-
bringe et nyt plangrundlag. Kort tid efter afsigelsen af dommen blev der indgivet en 
klage til kommunaltilsynet over, at kommunen ikke havde krævet anvendelsen af det 
indviede varehus standset, indtil det nye plangrundlag var tilvejebragt. I MAD 
2004.1023 SA afviste kommunaltilsynet, at kommunens fremgangsmåde i sagen var i 
strid med håndhævelsespligten under henvisning til (1) hensynet til den godtroende 
bygherre, (2) hensynet til at undgå værdispild samt (3) sagens »ikke hastende karakter, 

 
38. Se f.eks. MRF 2021.308 B om 10 store sommerhuse i Marielyst og MAD 2006.214 

SA om en erhvervsbygning. 
39. Se f.eks. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2013, j.nr. NMK-33-

01888, om en kommunes standsningspåbud efter planloven over for den igang-
værende opførelse af en etageboligbebyggelse, der blev meddelt umiddelbart ef-
ter, at Natur- og Miljøklagenævnet i juni 2013 havde vurderet, at byggeriet var lo-
kalplanpligtigt.  
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idet byggeriet er færdiggjort, og der derfor ikke er tale om en eskalerende proces«.40 
Anden kommunaltilsynspraksis har anerkendt tilsynsmyndighedens tolerance i lig-
nende tilfælde, uanset at der var tale om igangværende byggeri, jf. MAD 2003.1304 TR 
om opførelsen af et biografcenter og MAD 2002.1368 TR, hvor en kommune havde ud-
stedt ibrugtagningstilladelse til et hus, uanset at Naturklagenævnet lidt over en måned 
forinden havde ophævet en lokalplandispensation til byggeriet. 

Administrativ tolerance af en ulovlig aktivitet i den mellemliggende peri-
ode er formentlig en af de hyppigst forekommende tilfælde af tolerance i 
praksis.41 Også Peter Pagh har i et bidrag til et nyere festskrift kort berørt 
problemstillingen i forbindelse med en omtale af sagerne om anlæg af 
landdelen af gasrørledningen Baltic Pipe og om etablering af Danmarks 
største landbaserede vindmøllepark på Thorup-sletten i Nordjylland.42 

I sagen om Baltic Pipe havde Miljøstyrelsen i juli 2019 meddelt Energinet en VVM-
tilladelse til etablering af gasrørledningen, der i maj 2021 blev ophævet af Miljø- og Fø-
devareklagenævnet (MRF 2021.184 Mfk), da de fastsatte afværgeforanstaltninger af 
hensyn til bilag IV-arters levesteder ikke fandtes tilstrækkelige. I en skrivelse af 18. juni 
2021, j.nr. 2021-26024, meddelte Miljøstyrelsen Energinet, at styrelsen havde påbegyndt 
en retlig lovliggørelse, som forventedes gennemført inden for 6-8 måneder, og at sty-
relsen ud fra proportionalitetsbetragtninger fandt, at anlægsarbejderne indtil da kunne 
fortsætte på alle strækninger på nær tre, hvor der ifølge nævnets afgørelse kunne fore-
komme bilag IV-arter. Styrelsen understregede, at i det omfang arbejderne fortsatte, 
ville styrelsen fortsat håndhæve vilkårene i den nu ophævede VVM-tilladelse fra juli 
2019, og at fortsat arbejde skete på bygherrens risiko. Om denne sag anfører Pagh bl.a., 
at det er »uklart, med hvilken hjemmel Miljøstyrelsen har tilladt en genoptagelse af ar-
bejderne på dele af anlægget«.43 
 I den anden sag om vindmøller på Thorup-sletten ophævede Planklagenævnet og 
Miljø- og Fødevareklagenævnet i MRF 2021.65 Pkn og MRF 2021.121 Mfk både plan-
grundlag og VVM-tilladelsen til projektet, da vurderingen af projektets indvirkning på 
et Natura 2000-område var utilstrækkelig. På tidspunktet for nævnenes afgørelser var 

 
40. Hovedsagen endte i øvrigt med, at Højesteret i U 2011.1712 H tiltrådte kommu-

nens retlige lovliggørelse. 
41. Dette bekræftes også af, at emnet er berørt i to andre bidrag til nærværende fest-

skrift, jf. Henriette Soja og Poul Hvilsteds bidrag, s. 545 ff. henholdsvis Kim 
Trenskow og Mikkel Vindfeldts bidrag, s. 593 ff. Et tilsvarende spørgsmål er i 
norsk ret opstået i kølvandet på den norske højesterets dom af 11. oktober 2021 i 
den såkaldte Fosen-sag, jf. herom Hans Christian Bugges bidrag til dette festskrift, 
s. 161 ff. og Backer: ’Fosen-dommen: prosessuelle og forvaltningsrettslige sider’, 
Lov og Rett 2022, s. 281 (296 ff.). 

42. Pagh i Heide-Jørgensen m.fl. (red.): Festskrift til Linda Nielsen, 2022, s. 351 ff. Se 
også Pagh: ’Håndhævelsens labyrint …’, TfM 2005.145 (212). 

43. Pagh, a.st., s. 364, note 27. 
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vindmølleparken opført og taget i drift. Kort tid efter besluttede kommunen at søge en 
retlig lovliggørelse af projektet og meddelte samtidig, at kommunen ikke ville kræve 
driften af vindmøllerne standset indtil da af hensyn til opstillerens gode tro. Om dette 
sagsforløb anfører Pagh, at kommunen ikke var forpligtet til at påbyde driften standset 
efter nævnenes afgørelser, dels fordi vindmølleejeren lovligt kunne udnytte tilladelsen 
indtil nævnenes afgørelser, dels fordi ophævelsen ikke bevirkede, »at vindmølleopstil-
lerens fortsatte drift er ulovlig. I denne situation betyder klagenævnets ophævelse ale-
ne, at kommunen som kompetent myndighed skal tage stilling til, om der skal ske ret-
lig lovliggørelse eller fysisk lovliggørelse«.44 Det sidste er jeg ikke enig i. Efter ophævel-
sen af plangrundlaget og VVM-tilladelsen måtte den fortsatte drift af vindmøllerne an-
ses for ulovlig (ellers kunne der jo heller ikke tales om »lovliggørelse«). Derimod er jeg 
enig i, at ophævelsen ikke nødvendigvis indebar, at driften af vindmøllerne måtte op-
høre. En mere adækvat forklaring herpå kan dog findes ved at anskue forløbet som et 
spørgsmål om administrativ tolerance. Det samme gælder sagen om Baltic Pipe, hvor 
Miljøstyrelsens »hjemmel« til ikke at kræve anlægsarbejderne standset principielt set 
kan findes i adgangen til at tolerere de fortsatte anlægsarbejder. Den hensynsafvejning, 
der er indbygget i den administrative tolerance, kan samtidig være med til at forklare 
den tilsyneladende forskel i Paghs udlægning af de to sager, jf. afsnit 3.3.  

At der kan være adgang til administrativ tolerance i den mellemliggende 
periode, er dog ingenlunde ensbetydende med, at tilsynsmyndigheden 
kan tolerere ulovlige aktiviteter efter forgodtbefindende. Kommunaltil-
synspraksis bekræfter da også, at tilsynsmyndigheden ikke har carte 
blanche til at tolerere i denne situation. 

Som et illustrativt eksempel kan nævnes en sag om et sommerhusområde udlagt ved 
en lokalplan, som Naturklagenævnet i september 2008 ophævede som ugyldig, da der 
ikke forelå tilstrækkelige oplysninger om påvirkningen af kystlandskabet (MAD 
2008.1731 Nkn). På tidspunktet for nævnets afgørelse havde kommunen udstedt byg-
getilladelser til to sommerhuse, som var under opførelse. Med henvisning til at bygher-
ren havde indrettet sig i tillid til byggetilladelserne, og at kommunen agtede at tilveje-
bringe et nyt, lovliggørende plangrundlag, fandt kommunen hverken anledning til at 
tilbagekalde tilladelserne eller påbyde de igangværende anlægsarbejder standset. 
Kommunaltilsynet udtalte i MAD 2009.2762 Stf, at udstedelsen af et standsningspåbud 
over for de igangværende anlægsarbejder ikke var ensbetydende med, at der i sidste 
ende skulle ske fysisk lovliggørelse af det opførte byggeri. Da plangrundlaget var op-
hævet, havde kommunen »som udgangspunkt […] pligt til at reagere gennem en 
standsningsmeddelelse for at standse den ulovlige aktivitet«. Der forelå ikke »særlige 
hensyn«, der kunne fritage kommunen for denne pligt, da bygherren var blevet infor-
meret om klagen over plangrundlaget, før byggetilladelserne var blevet udstedt, og da 
kommunen »ikke ved udøvelse af sin tilsynsforpligtelse efter planlovens § 51, stk. 5 [nu 

 
44. Pagh, a.st., s. 357. Det erkendes i en fodnote, at EU-retten muligvis kan føre til et 

andet resultat. Se nedenfor i afsnit 4. 
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stk. 3] kunne varetage egne interesser og derved undlade at udstede et standsningsfor-
bud under henvisning til et eventuelt erstatningsansvar«. Det var derfor i strid med 
håndhævelsespligten, at kommunen havde undladt at udstede et standsningspåbud.45 
Endvidere kan nævnes MAD 2004.706 SA, hvor et amt havde tilsidesat sin håndhævel-
sespligt efter miljøbeskyttelsesloven ved at have fortsat med at administrere en flyve-
plads i henhold til en miljøgodkendelse, som i december 1996 var blevet ophævet og 
hjemvist af Miljøstyrelsen, indtil amtet i maj 1998 udstedte en ny miljøgodkendelse. Se 
også MAD 2005.261 SA, hvor en kommune havde meddelt standsningspåbud over for 
opførelsen af 52 feriehuse i strid med en lokalplan og dermed opfyldt sin håndhævel-
sespligt. 

Endelig kan der være grund til at berøre et spørgsmål, der er nært be-
slægtet og delvist overlappende med adgangen til administrativ tolerance 
i den mellemliggende periode. Ender en klagesag om f.eks. en miljøgod-
kendelse med, at godkendelsen findes ugyldig, og er godkendelsen på 
dette tidspunkt udnyttet helt eller delvist, er det almindelig praksis i Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet, at nævnet udskyder virkningerne af ophævelsen 
til et bestemt fremtidigt tidspunkt.46 Førsteinstansen får hermed mulighed 
for eventuelt at tilvejebringe en retlig lovliggørelse af aktiviteten, inden 
ophævelsen indtræder, og man har umiddelbart undgået en håndhævel-
sessituation. Denne praksis rejser imidlertid en række andre spørgsmål. 
For det første lader nævnets praksis til navnlig at være styret af traditio-
ner på enkelte sagsområder (navnlig inden for miljøbeskyttelsesloven og 
husdyrbrugloven), uanset at problemstillingen også opstår på andre om-
råder. For det andet begrunder nævnet ikke, hvorfor virkningerne i den 
konkrete sag udskydes (andet end at den ugyldige afgørelse er udnyttet), 

 
45. Ifølge sagens oplysninger havde By- og Landskabsstyrelsen over for kommunal-

tilsynet udtalt, at kommunen ikke var forpligtet til at udstede et standsningspå-
bud efter planlovens § 51, »da et sådant forekom styrelsen at være et meget ind-
gribende skridt i forhold til bygherrer/grundejere«. 

46. Som eksempler kan nævnes MAD 2009.1943 Mkn, MAD 2010.2883 Mkn, MAD 
2011.738 Mkn, MAD 2017.177 Mfk (jf. MAD 2017.337 Mfk), MAD 2018.252 Mfk, 
MAD 2019.203 Mfk og MRF 2021.312 Mfk. Sml. MAD 2016.292 Nmk, hvor Natur- 
og Miljøklagenævnet ændrede en lovliggørende dispensation til juletræsbeplant-
ning til et afslag med bemærkning om, at kommunen herefter skulle fastsætte en 
»rimelig frist« for fjernelse af beplantningen under hensyntagen til værdispildsbe-
tragtninger, og at beplantningen »under alle omstændigheder påregnes fjernet i 
løbet af ca. 2 år«. Både Mørup m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner, 7. udg., 
2022, s. 337 og Fenger i Fenger (red.): Forvaltningsret, 2018, s. 942 anfører i øvrigt, 
at domstolene vil kunne udskyde følgevirkningerne af ugyldighed til et senere 
tidspunkt. Se f.eks. U 1975.454 V og U 2021.3373 V. 
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eller hvordan længden af udsættelsen er fastsat. Efter min opfattelse må 
udsættelsen af ophævelsen imidlertid forudsætte kvalificerende omstæn-
digheder i den enkelte sag og kun ske på et oplyst grundlag. Adgangen til 
udsættelse bør ikke være videre end adgangen for tilsynsmyndigheden til 
at tolerere aktiviteten, såfremt tilladelsen blev ophævet, jf. afsnit 3.3. At 
grænsefladen mellem denne praksis og tilsynsmyndighedens tolerance er 
flydende, bliver særligt tydeligt, hvis førsteinstansen ikke når at tilveje-
bringe en retlig lovliggørelse inden for fristen i nævnets afgørelse. I et så-
dan tilfælde har kommunaltilsynet udtalt, at førsteinstansen ikke egen-
hændigt kan »forlænge« fristen i nævnets afgørelse, jf. MAD 2012.2817 
Stf.47 I MAD 2019.203 Mfk genoptog Miljø- og Fødevareklagenævnet der-
imod på en kommunes anmodning en tidligere afgørelse med udsatte 
virkninger og forlængede udsættelsen, da kommunen ved en fejl ikke var 
blevet oplyst om nævnets oprindelige afgørelse.48 

Et særegent tilfælde forelå i en sag om Hillerød Centralrenseanlæg Syd. I 2015 og 2016 
havde Hillerød Kommune vedtaget et plangrundlag og meddelt VVM-tilladelse og 
spildevandstilladelse, der muliggjorde anlæggets etablering. I MAD 2017.448 Pkn op-
hævede Planklagenævnet plangrundlaget, bl.a. fordi vurderingen af påvirkningen af et 
Natura 2000-område var mangelfuld, hvilket førte til, at Miljø- og Fødevareklagenæv-
net i MAD 2018.86 Mfk ophævede VVM-tilladelsen og spildevandstilladelsen. Anlæg-
get var imidlertid allerede i november 2017 blevet taget i drift,49 og Miljø- og Fødevare-
klagenævnet udskød derfor virkningen af ophævelsen med ét år fra nævnets afgørelse, 
dvs. til begyndelsen af marts 2019. Da en retlig lovliggørelse forudsatte udarbejdelse af 
en ny miljøkonsekvensrapport og habitatvurdering, som blev færdiggjort i maj 2019, 
meddelte kommunen først i november 2019 lovliggørende tilladelser til anlægget. Alle-
rede i april 2019 havde Miljøstyrelsen imidlertid som tilsynsmyndighed indgivet poli-

 
47. Forlængelsen måtte rettelig forstås som en beslutning om at tolerere den fortsatte 

drift indtil retlig lovliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet havde i MAD 
2012.2972 Nmk afvist en klage over kommunens beslutning om at forlænge fri-
sten.  

48. Det ses også, at Miljø- og Fødevareklagenævnet gentagne gange ophæver og 
hjemviser førsteinstansens afgørelser og dermed gang på gang udskyder retsvirk-
ningerne af en ophævelse, jf. f.eks. sagsforløbet i MRF 2022.114 Mfk. 

49. En anmodning om opsættende virkning af klagen over udledningstilladelsen var 
blevet afslået af Miljø- og Fødevareklagenævnet i en delafgørelse af 1. marts 2017, 
j.nr. NMK-10-01177. 

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 



THOMAS HAUGSTED 

 298

tianmeldelse af forsyningsselskabet for at udlede spildevand uden spildevandstilladel-
se, efter at 1-årsfristen i klagenævnsafgørelsen var udløbet i marts 2019.50  

3.2.2. Udløb af en tilladelse til en virksomhed, hvis fortsatte drift er af almen be-
tydning 

Inden for miljøretten er det almindelige udgangspunkt, at en tilladelse til 
en bestemt aktivitet gælder uden tidsbegrænsning, idet myndighederne 
dog efter omstændighederne har mulighed for senere at tilbagekalde til-
ladelsen eller på anden måde gribe ind over for aktiviteten. Undertiden 
ses det dog, at godkendelsesmyndigheden fra begyndelsen gør en tilla-
delse tidsbegrænset. Der kan være flere årsager hertil, f.eks. at der kun er 
ansøgt om en tidsbegrænset tilladelse eller en forsøgsmæssig ordning, el-
ler at der er behov for på længere sigt at finde en miljømæssigt bedre løs-
ning på virksomhedens placering og drift.51 
 Når der er tale om større industrianlæg som bl.a. forsyningsanlæg, 
knytter der sig typisk en almen interesse til anlæggets fortsatte drift. Det 
vil f.eks. kunne give anledning til betydelige forsyningsproblemer, hvis et 
kraftværk, deponeringsanlæg eller spildevandsanlæg straks indstiller 
driften ved en tilladelses udløb, uden at forsyningen kan håndteres på 
anden vis. I sådanne sager forsøger myndighederne derfor ofte at undgå, 
at tilladelsen udløber. I sagen om Tarcos asfaltfabrik havde Roskilde 
Kommune siden 1971 udstedt gentagne tidsbegrænsede landzonetilladel-
ser, inden kommunen i 2010 tilvejebragte et plangrundlag og en »perma-
nent« miljøgodkendelse, jf. U 2014.1953 H. En anden model anvendtes i 
sagen om Fynsværkets udledningstilladelser, der af det daværende amt 
blev forlænget på uændrede vilkår i 2000 og igen i 2001.52 Denne form for 
»lappeløsninger« er i sig selv betænkelig, da myndigheden reelt skubber 
de uløste miljøproblemer foran sig, og da en »administrativ forlængelse« 

 
50. Dette er jeg blevet oplyst af Miljøstyrelsen i forbindelse med en aktindsigt. Sagen 

endte efter det oplyste med, at forsyningsselskabet accepterede et bødeforlæg på 
100.000 kr. 

51. Om adgangen til at tidsbegrænse miljøgodkendelser se Møller: Miljøbeskyttelses-
loven med kommentarer, 2. udg., 2019, s. 673 ff. Se også MAD 2011.677 Mkn om 
tidsbegrænsning af vandindvindingstilladelser. 

52. Om det komplicerede sagsforløb se Pagh: ’Fynsværkets miljøgodkendelse: Di-
lemmaet med fortidens synder’, MAD 2009.1405 og samme: ’Fysisk eller retlig 
lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til 
Natura 2000-beskyttelse – og ansvar for genopretning’, TfM 2019, s. 157. 
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af en tidsbegrænset godkendelse ofte sker på et usikkert hjemmelsgrund-
lag.53 
 Lykkes det ikke myndigheden at forlænge en eksisterende tilladelse 
eller udstede en ny tilladelse, er konsekvensen af udløbet af den oprinde-
lige tilladelse, at den fortsatte drift er ulovlig og derfor principielt set skal 
bringes til ophør. Er der tale om et anlæg af almen betydning, kan myn-
digheden imidlertid have et ønske om at tolerere den fortsatte (ulovlige) 
aktivitet, indtil der er meddelt en lovliggørende tilladelse til driften. 

Problemstillingen illustreres af den usædvanlige sag om Dyrehavsbakkens miljøgod-
kendelse, der udspringer af, at selve forlystelsesparken er beliggende i Lyngby-Taar-
bæk Kommune, mens parkeringspladsen ligger i Gentofte Kommune. I MAD 2007.278 
Mkn fastslog Miljøklagenævnet, at kommunerne i fællesskab måtte udstede en miljø-
godkendelse af det samlede anlæg. Da kommunerne ikke kunne nå til enighed herom, 
meddelte Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011 en ny miljøgodkendelse til anlægget. I 
MAD 2014.94 Nmk gjorde Natur- og Miljøklagenævnet miljøgodkendelsen tidsbe-
grænset til yderligere to år, da godkendelsen skulle have været meddelt af de to kom-
muner i fællesskab. I slutningen af 2015 var de to kommuner fortsat ikke nået til enig-
hed, og Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte derfor A/S Dyrehavsbakken, at Bakkens 
miljøforhold fortsat ville blive administreret på grundlag af miljøgodkendelsen fra 
2011, uanset at den ville udløbe i marts 2016. Denne beslutning blev påklaget af Gentof-
te Kommune til Natur- og Miljøklagenævnet, der i MAD 2016.70 Nmk afviste klagen 
med henvisning til, at der var tale om en tilsynsafgørelse, som efter miljøbeskyttelses-
lovens § 69, stk. 3, ikke kan påklages. I maj 2017 meddelte Lyngby-Taarbæk Kommune 
en ny miljøgodkendelse, som i december 2019 ligeledes blev ophævet af Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, uden at virkningerne af ophævelsen blev udskudt.54 I februar 2020 
meddelte Lyngby-Taarbæk Kommune på ny A/S Dyrehavsbakken, »at miljøgodken-
delsen af 18. maj 2017 gælder indtil videre, mens der sker afklaring af konsekvenserne 
af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. december 2019 og andre afgørelser, 
der afventes fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, med henblik på, 
at der tilvejebringes lovlige forhold«. Beslutningen blev påklaget til Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, der igen afviste klagen.55 Både denne beslutning og beslutningen fra 
december 2015 må rettelig forstås som en tilkendegivelse fra Lyngby-Taarbæk Kom-
mune om, at kommunen ikke agtede at kræve driften af Bakken standset, indtil der fo-

 
53. Undertiden findes dog udtrykkelig hjemmel til at forlænge en tidsbegrænset god-

kendelse, når der inden godkendelsens udløb er ansøgt om en ny godkendelse, jf. 
f.eks. § 15, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 939 af 20. juni 2022 om Affaldsregistret og 
om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 

54. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. december 2019, j.nr. 18/05636 og 
18/06609. 

55. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. juli 2020, j.nr. 20/04296 og 
20/04295. 
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relå en endelig miljøgodkendelse, dvs. en beslutning om at tolerere den ulovlige aktivi-
tet på de hidtil gældende vilkår.56 Se også MAD 2017.111 Ø om en »administrativ for-
længelse« af en udløbet råstofindvindingstilladelse, der reelt var udtryk for, at kom-
munen i perioden indtil udløbet af forlængelsen ville tolerere fortsat råstofindvinding 
på de hidtidige vilkår. 

3.2.3. Iværksættelse af en aktivitet uden godkendelse, som forventes meddelt in-
den for et begrænset tidsrum 

På trods af den strenge håndhævelsespligt, der blev lagt op til i håndhæ-
velsesbetænkningen og håndhævelsesloven, udsendte Miljøstyrelsen kort 
tid efter lovens vedtagelse et cirkulære om håndhævelse af miljøbeskyt-
telsesloven (1985), der i højere grad end betænkningen og lovmotiverne 
åbnede op for en fravigelse af håndhævelsespligten. I cirkulæret gentages, 
at når en tilsynsmyndighed konstaterer, at en virksomhed foregår uden 
den nødvendige godkendelse, skal den »umiddelbart meddele den an-
svarlige, at den ulovlige virksomhed skal indstilles«, indtil godkendelsen 
er meddelt. Herefter tilføjes imidlertid: 

»I et vist omfang kan det være rimeligt, at de fastlagte retningslinjer lempes på grund-
lag af en proportionalitetsbetragtning. Kan det eksempelvis umiddelbart konstateres, at 
en ulovligt etableret virksomhed drives inden for miljømæssigt forsvarlige rammer, vil 
det ofte være en acceptabel fremgangsmåde, at godkendelsesmyndigheden efter ind-
stilling fra tilsynsmyndigheden alene stiller krav om, at der indgives en ansøgning om 
den nødvendige tilladelse eller godkendelse. Dette forudsætter dog, at der ikke forelig-
ger skærpende omstændigheder, og der må under alle omstændigheder tages stilling 
til, om der er tilstrækkelig anledning til at indgive politianmeldelse for lovovertrædel-
sen […].« (pkt. 3.2.2) 

Denne »acceptable fremgangsmåde« er reelt udtryk for, at forvaltningen 
beslutter at tolerere en ulovlig virksomhed, indtil der er gennemført en 
retlig lovliggørelse. Uanset at anvisningen siden blev nedtonet i Miljøsty-
relsens vejledninger om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven (1992 og 
2005), er fremgangsmåden blevet fastholdt – og forsvaret – i senere teori.57 
Ræsonnementet synes at være, at en overtrædelse af godkendelsespligten 

 
56. Sagen er i øvrigt endt med, at miljøministeren i maj 2020 ved »call in« overtog 

kommunernes kompetence efter miljøbeskyttelseslovens § 82, hvorefter Miljøsty-
relsen i april 2021 meddelte en samlet miljøgodkendelse af Bakken. 

57. Bjerring og Møller: Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer, 1998, s. 620 
f., Møller-Sørensen, Administrativ håndhævelse, 2003, s. 161 f. og 205 ff. og Møl-
ler: Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, 2. udg., 2019, s. 1039. 
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i visse tilfælde er rent »formel«, da myndigheden umiddelbart kan kon-
statere dels, at miljøgodkendelse må forventes meddelt, hvis der ansøges 
herom, dels at driften indtil da vil være miljømæssig forsvarlig. Et umid-
delbart krav om, at driften bringes til ophør, kan her forekomme unødigt 
formalistisk og indgribende.58 
 Selv hvis det må lægges til grund, at myndighederne med de mange 
krav, der i dag stilles til godkendelsespligtige virksomheder, på forhånd 
med fornøden sikkerhed kan konstatere, at den fortsatte drift vil være 
»miljømæssig forsvarlig«, forekommer fremgangsmåden betænkelig. 
Modsat de ovenfor i afsnit 3.2.1 og 3.2.2 omtalte tilfælde er det vanskeligt 
at se, at der generelt vil være beskyttelsesværdige hensyn til overtræde-
ren eller samfundsmæssige interesser, som kan begrunde en administra-
tiv tolerance i denne situation. Med fremgangsmåden overses endvidere, 
at håndhævelsesudvalget i håndhævelsesbetænkningen tog afstand fra en 
sådan praksis og udtrykkeligt afviste, at overtrædelser som disse generelt 
kan betegnes »som overtrædelser af blot formelt tilsnit« (s. 61). På den 
anden side kan det ikke helt udelukkes, at en afvejning af hensynene for 
og imod en umiddelbar håndhævelse konkret vil kunne falde ud til fordel 
for en (vis) administrativ tolerance, herunder hvis den manglende (an-
søgning om) godkendelse skyldes fejl hos de relevante myndigheder. Det 
er i så fald afgørende, at myndighederne opstiller de nødvendige rammer 
(vilkår) for tolerancen med henblik på, at aktiviteten drives videre på mil-
jømæssigt forsvarlig vis, indtil der er sket retlig lovliggørelse, jf. afsnit 
3.3.59 

3.2.4. Umiddelbart forestående lovændring vil indebære en lovliggørelse af det 
ulovlige forhold 

Myndighederne skal administrere efter og håndhæve gældende ret, jf. også 
grundlovens § 22, hvorefter et vedtaget lovforslag først får lovskraft, når 
det stadfæstes af kongen, som også befaler lovens kundgørelse og drager 
 
58. Møller-Sørensen, Administrativ håndhævelse, 2003, s. 205 og 207 antager, at 

fremgangsmåden har »gode grunde for sig«, så længe tilsynsmyndigheden ikke 
»går på kompromis med det materielle«, hvormed menes beskyttelsen af miljøet. 

59. Møller: Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, 2. udg., 2019, s. 627 og 769 op-
lyser, at der i praksis er set eksempler (bl.a. i KFE 1983.41) på, at en virksomhed, 
der drives uden miljøgodkendelse, som en midlertidig foranstaltning meddeles et 
forureningsbegrænsende påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 for perioden, 
indtil godkendelse er meddelt. Fremgangsmåden er særdeles tvivlsom, da § 41 
alene retter sig mod allerede godkendte, dvs. lovligt bestående, virksomheder. 
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omsorg for lovens fuldbyrdelse. Dette gælder, uanset om loven er bebyr-
dende eller begunstigende, og også tilsynsmyndighedernes håndhævel-
sespligt retter sig derfor mod forhold, der er i strid med den gældende 
miljølovgivning. Det kan imidlertid ske, at tilsynsmyndigheden bliver 
opmærksom på, at en forestående lovændring vil indebære, at et ulovligt 
forhold bliver lovligt, eller vil give mulighed for, at forholdet kan lovlig-
gøres (retligt) ved en administrativ foranstaltning. I sådanne tilfælde, 
hvor den forestående lovændring vil være til gunst for den ansvarlige for 
det ulovlige forhold, kan tilsynsmyndigheden under forventning om for-
holdets snarlige lovliggørelse have et ønske om at udvise en vis fleksibili-
tet ved at tolerere forholdet indtil da. 
 Selvom en sådan fremgangsmåde er forbundet med betænkeligheder, 
allerede fordi det ofte vil være ude af tilsynsmyndighedens hænder, om 
ændringen i regelgrundlaget rent faktisk indtræder, på hvilket tidspunkt 
dette sker, og hvilket indhold de nye regler får, er spørgsmålet om tole-
rance ikke uden praktisk betydning og er endda forudset i Justitsministe-
riets vejledning om lovkvalitet (juni 2018): 

»Den gældende lov vil således skulle overholdes, indtil et eventuelt lovforslag er ved-
taget og stadfæstet, og loven er kundgjort og trådt i kraft. […] En myndighed vil såle-
des ikke lovligt kunne meddele personer, at de kan undlade at overholde gældende 
lovgivning, før en ændringslov er trådt i kraft. En myndighed kan efter omstændighe-
derne dog – efter de regler, der allerede gælder for myndighedens virke – have mulig-
hed for at foretage visse handlinger med henblik på at undlade at håndhæve den gæl-
dende lovgivning. Sådanne handlinger vil dog skulle overvejes nøje.« (pkt. 3.2.2) 

Dermed er muligheden principielt set holdt åben for en vis administrativ 
tolerance (»handlinger med henblik på at undlade at håndhæve den gæl-
dende lovgivning«) i tilfælde af en forestående lovændring. 

Som et eksempel fra praksis kan nævnes en sag om opførelse af campinghytter på 
Hasmark Strand Camping. I sommeren 2009 blev Norddjurs Kommune opmærksom 
på, at ejeren af campingpladsen havde påbegyndt opførelsen af 20 hytter uden fornø-
den tilladelse efter campingreglementet (2007/273). På anmodning fra en omboende 
oplyste kommunen, at man efter tilsyn havde besluttet, at der skulle meddeles lovlig-
gørende tilladelse til hytterne efter et kommende campingreglement, der forventedes 
udstedt efter ikrafttrædelsen af en vedtaget ændring af sommerhusloven den 1. januar 
2010. Da det var kommunens forventning, at hytterne, som ikke kunne tillades efter det 
gældende campingreglement, ville kunne tillades efter det kommende campingregle-
ment, accepterede kommunen tilsyneladende, at opførelsen af hytterne fortsatte trods 
den manglende tilladelse. Sagen endte med, at kommunen efterfølgende meddelte lov-
liggørende tilladelse til hytterne efter det nye campingreglement, som dog delvist blev 
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ophævet af Naturklagenævnet i november 2010. Kommunen igangsatte herefter en ret-
lig lovliggørelse med udarbejdelse af en ny lokalplan, hvilket blev tiltrådt af kommu-
naltilsynet i MAD 2013.320 Stf, uden at tilsynet forholdt sig til lovligheden af kommu-
nens forudgående ageren i sagen. 

3.2.5. Berostillelse af lovliggørelsessag under en verserende klage- eller retssag 
Grundlovens § 63, stk. 1, 2. pkt., bestemmer, at den, der anlægger sag ved 
domstolene om »øvrighedsmyndighedens grænser«, ikke kan »unddrage 
sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling«. Bestemmelsen in-
debærer, at sagsanlæg ved domstolene til prøvelse af en forvaltningsafgø-
relse ikke automatisk har opsættende virkning.60 Heller ikke klage til en 
rekursmyndighed har i almindelighed opsættende virkning.61 Disse ud-
gangspunkter kan være fraveget i lovgivningen, ligesom både domstole-
ne og rekursmyndigheder fra sag til sag kan beslutte at tillægge et søgs-
mål henholdsvis en klage opsættende virkning. 
 Hvor en adressat for en bebyrdende afgørelse, f.eks. et afslag på lov-
liggørende dispensation af et byggeri eller et lovliggørelsespåbud om 
nedrivning af byggeriet, anfægter afgørelsens gyldighed ved en rekurs-
myndighed eller domstolene, opstår spørgsmålet, om tilsynsmyndighe-
den er berettiget – og i kraft af sin håndhævelsespligt forpligtet – til at 
foranledige forholdet lovliggjort, mens klage- eller retssagen verserer, 
uanset at klagen eller søgsmålet ikke har (og ikke er tillagt) opsættende 
virkning. Med hensyn til tilsynsmyndighedens håndhævelsesret må det 
antages, at myndigheden ikke i almindelighed er afskåret fra umiddelbart 
at kræve afgørelsen efterlevet, så længe en klage eller et søgsmål ikke er 
tillagt opsættende virkning, jf. f.eks. U 1969.644 B, hvor der blev idømt 
bøde for ikke at efterkomme en sundhedskommissions forbud, som var 
blevet påklaget til Indenrigsministeriet. I MRF 2022.131 Pkn konstaterede 
Planklagenævnet kortfattet, at det forhold, at der verserer en retssag ved-
rørende et afslag på lovliggørende dispensation fra en lokalplan, ikke 

 
60. Se bl.a. Mørup m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner, 7. udg., 2022, s. 520. 
61. Engberg i Fenger (red.): Forvaltningsret, 2018, s. 1036 ff. og Mørup m.fl.: Forvalt-

ningsret – almindelige emner, 7. udg., 2022, s. 403 (dog med et forbehold i note 
142). Haagen Jensen og Nørgaard: Administration og borger, 2. udg., 1984, s. 211, 
antager derimod, at klage over påbud og forbud automatisk har opsættende virk-
ning, »hvor gennemførelse af påbudet eller forbudet vil have følger, som ikke eller 
kun vanskeligt kan genoprettes«. Se også Christensen: Forvaltningsret – prøvelse, 
2. udg., 1994, s. 252 og Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udg., 2002, s. 
987 f. 
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medfører, at kommunen er afskåret fra at meddele påbud om fysisk lov-
liggørelse af det lokalplanstridige forhold. Tilsynsmyndigheden vil natur-
ligvis kunne ifalde et erstatningsansvar over for adressaten, hvis den an-
fægtede afgørelse fuldbyrdes og senere viser sig at være ugyldig eller for 
vidtgående. 

Dette kan illustreres med MAD 2014.234 V om gødskning af fredede arealer i Lille 
Vildmose, hvor Aalborg Kommune i 2008 meddelte lovliggørelsespåbud til ejeren om 
at retablere området, hvilket samme år blev stadfæstet af Naturklagenævnet. Allerede 
under klagesagen havde kommunen iværksat selvhjælpshandlinger for at gennemføre 
den påbudte retablering, idet arbejderne dog måtte afbrydes pga. nedbør. I juli 2009 
anlagde ejeren søgsmål til anfægtelse af Naturklagenævnets afgørelse og kommunens 
selvhjælpshandlinger. Under retssagen fortsatte kommunen selvhjælpshandlingerne 
og indtalte efterfølgende et krav på betaling for udgifterne til lovliggørelsesarbejdet 
under den verserende retssag. Landsretten fandt ikke grundlag for at underkende Na-
turklagenævnets stadfæstelse af lovliggørelsespåbuddet, men frifandt ejeren for kom-
munens betalingskrav, da det ikke fandtes bevist, at arbejderne havde eller ville have 
den tilsigtede effekt i forhold til genopretningen af den skade, som den ulovlige 
gødskning havde forårsaget. 

Det er en udbredt opfattelse i teorien, at såfremt en bebyrdende afgørelse 
anfægtes, kan førsteinstansen ud fra et skøn beslutte at udsætte fuldbyr-
delsen af den anfægtede afgørelse, indtil den endelige afgørelse af klage- 
og/eller retssagen.62 Dette skøn kan være begrænset, hvor der er et presse-
rende behov for at få afgørelsen overholdt.63 Hvordan denne tolerance af 
det ulovlige forhold under den verserende klage- eller retssag er forenelig 
med den relevante tilsynsmyndigheds håndhævelsespligt, ses derimod 
ikke overvejet.64 
 Uanset den øjensynlige konflikt mellem håndhævelsespligten og ud-
sættelsen af en lovliggørelsessag under en verserende klage- eller retssag 

 
62. Se bl.a. Andersen: ’Fuldbyrdelse af forvaltningsakter, som påklages’, U 1968B.152 

(156 ff.), Engberg i Fenger (red.): Forvaltningsret, 2018, s. 1036 og Mørup m.fl.: 
Forvaltningsret – almindelige emner, 7. udg., 2022, s. 403 og 522. Særlige proble-
mer kan i øvrigt tænkes at opstå, hvor førsteinstansen og tilsynsmyndigheden ik-
ke er den samme myndighed. 

63. Mørup m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner, 7. udg., 2022, s. 522. 
64. Se dog Bønsing: Almindelig forvaltningsret, 4. udg., 2018, s. 432, der antager, at 

forvaltningen »altid« kan undlade at håndhæve en bebyrdende afgørelse, der er 
indbragt for domstolene, men med det forbehold, at det »måske ikke [gælder], 
hvis der er en udtrykkelig handlepligt (»håndhævelsespligt«) for forvaltningen, jf. 
fx planlovens § 51«. 
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forekommer der formentlig en udstrakt grad af administrativ tolerance i 
disse situationer. Mig bekendt følger flere tilsynsmyndigheder på miljø-
området eksempelvis en fast praksis, hvorefter lovliggørelsessagen uden 
videre sættes i bero, når et lovliggørelsespåbud eller et afslag på lovlig-
gørende dispensation påklages eller indbringes for domstolene, uanset 
om klagen eller søgsmålet tillægges opsættende virkning (eller der over-
hovedet anmodes herom). Det er da også åbenbart, at et umiddelbart 
krav om fysisk lovliggørelse i mange sager vil være helt uproportionalt 
og reelt foregribe klage- eller retssagens resultat. 

Fra kommunaltilsynets praksis kan til illustration nævnes en sag om lovliggørelse af 
butikscentret Field’s i Ørestaden. Efter at landsretten i MAD 2011.318 Ø fandt indret-
ningen af et stormagasin i butikscentret i strid med lokalplanen for området, meddelte 
Københavns Kommune i 2013 en ny byggetilladelse til butikscentret med visse æn-
dringer. Field’s var på dette tidspunkt færdigbygget og åbnet. Efter en klage fra De 
Samvirkende Købmænd (DSK) fandt Natur- og Miljøklagenævnet i MAD 2014.183 
Nmk, at også det ændrede projekt var i strid med lokalplanen, og hjemviste derfor sa-
gen til kommunen med bemærkning om, at kommunen som tilsynsmyndighed efter 
planloven skulle »sørge for at foretage de nødvendige skridt med henblik på at bringe 
det ulovlige forhold i overensstemmelse med planloven«. Naturklagenævnets afgørel-
se blev i december 2014 indbragt for domstolene af Field’s Copenhagen I/S. Parallelt 
hermed anmodede DSK kommunen om straks at iværksætte en fysisk lovliggørelse i 
overensstemmelse med anvisningerne i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Dette 
afslog kommunen med henvisning til, at man efter en samlet vurdering havde besluttet 
at afvente en endelig afgørelse af retssagen, før der blev taget skridt i forhold til en lov-
liggørelse. DSK påklagede denne beslutning til Natur- og Miljøklagenævnet, der i 
MAD 2015.187 Nmk afviste klagen. Derefter klagede DSK til Statsforvaltningen, der i 
en udtalelse af 12. februar 2016, j.nr. 2015-63759, fandt, at der ikke var grundlag for at 
fastslå, at kommunens beslutning om at afvente udfaldet af retssagen, var udtryk for 
en »klar ulovlighed«, idet det ikke kunne »udelukkes, at byretten kan komme til et an-
det resultat end Natur- og Miljøklagenævnet«. 

Selvom der normalt kan være behov for, at forvaltningen i disse sager ud-
sætter et krav om umiddelbar lovliggørelse på den endelige afgørelse af 
en verserende klage- eller retssag, er det efter min opfattelse ikke til-
strækkeligt, at tilsynsmyndigheden blot forholder sig passivt eller som 
ren »automatreaktion« udsætter lovliggørelsessagen. En beslutning om 
tolerance skal træffes i det enkelte tilfælde og på grundlag af sagens op-
lysninger og en konkret afvejning af de modstående interesser, jf. afsnit 
3.3. Det skyldes ikke mindst, at den endelige afgørelse af klage- og/eller 
retssagen kan ligge flere år ude i fremtiden. Derimod udelukker det for-
mentlig ikke i sig selv tolerance, at rekursinstansen eller domstolene i den 
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konkrete sag har afslået en anmodning fra adressaten om opsættende 
virkning, idet denne omstændighed dog bør indgå i tilsynsmyndighe-
dens afvejning af, om lovliggørelsessagen (herefter) bør udsættes. 

I dette lys forekommer det uheldigt, at Planklagenævnet tilsyneladende følger den 
praksis, at en anmodning om opsættende virkning afvises som uaktuel, hvis førsteinstan-
sen over for nævnet oplyser ikke at ville håndhæve afgørelsen, mens klagesagen verse-
rer, jf. f.eks. MAD 2017.302 Pkn. I praksis ses også, at adressaten trækker sin anmod-
ning om opsættende virkning tilbage, hvis myndigheden erklærer ikke at ville hånd-
hæve afgørelsen, før klage- eller retssagen er afgjort. 

Med tanke på den praktiske relevans af og det åbenlyse behov for tole-
rance i de her omtalte situationer ville det være hensigtsmæssigt, hvis der 
i lovgivningen blev givet klare rammer for den umiddelbare håndhævel-
se af en anfægtet forvaltningsakt. Inspiration til en sådan lovregulering 
kunne i givet fald søges i norsk,65 svensk66 og finsk67 ret. Endelig kan be-
mærkes, at også EU-retten kan have en betydning for forvaltningens ad-
gang til at udsætte håndhævelsen af en anfægtet forvaltningsafgørelse, 
dersom afgørelsen gennemfører EU-retlige krav, jf. f.eks. sag 217/88, 
Kommissionen mod Tyskland, og afslutningsvis i afsnit 4.68 

3.3. Retlige rammer for forvaltningens lovlige tolerance 
På baggrund af gennemgangen ovenfor kan det konstateres, at tilsyns-
myndighederne allerede i en række praktisk forekommende situationer 
tolererer overtrædelse af miljølovgivningen, og at tolerance i visse tilfæl-
de også er blevet accepteret af kommunaltilsynet. Denne erkendelse kan 
nu anvendes til i dette afsnit at opstille nogle mere operationelle rammer 
og betingelser for den administrative tolerances udøvelse. 
 Administrativ tolerance udgør som nævnt en generel fravigelse af 
myndighedernes håndhævelsespligt på miljøområdet, hvorefter en til-
synsmyndighed uden unødigt ophold skal søge et ulovligt forhold lov-
liggjort. Allerede af denne grund må tolerancen antages kun at kunne ac-

 
65. § 42 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) af 10. fe-

bruar 1967. Efter denne bestemmelse kan der i øvrigt stilles vilkår for udsættelsen 
af håndhævelsessagen. 

66. § 35 i förvaltningslagen (2017:900). 
67. § 122 i lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
68. Se også Fenger: Forvaltning og fællesskab, 2004, s. 760 og Kulla: Förvaltningsför-

farandets grunder, 2014, s. 354. 
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cepteres i særlige tilfælde, hvor hovedreglen om umiddelbar håndhævelse 
må vige for andre beskyttelsesværdige interesser. Tolerancen er således – 
som antydet i afsnit 3.1 – ikke udtryk for, at der gælder et opportunitets-
princip i den administrative håndhævelse af miljølovgivningen. Hvornår 
der foreligger et »særligt« tilfælde, som efter omstændighederne kan be-
grunde den administrative tolerance, skal afgøres konkret, idet der navn-
lig må søges inspiration i de fem tilfældegrupper, der er omtalt i afsnit 
3.2. Fælles for disse situationer er, at overtrædelsen af miljølovgivningen 
er midlertidig, idet der konkret er udsigt til, at det ulovlige forhold ophører 
inden for et nærmere afgrænset tidsrum (som følge af en iværksat retlig 
lovliggørelsesproces, en verserende klage- eller retssag, en forestående 
lovændring mv.).69 Er det omvendt uvist, om og hvornår overtrædelsen 
ophører, er der næppe grundlag for tolerance i den her anvendte betyd-
ning. Det må derfor kræves, at der foreligger en konkret og realistisk plan 
for, hvordan og hvornår den lovlige tilstand genoprettes. Tolerancen er 
således ikke udtryk for en varig accept af det ulovlige forholds beståen og 
kan derfor ikke sidestilles med en dispensation eller tilladelse.70 
 Det ville dog være forkert at slutte herfra, at tolerancen kun vedrører 
overtrædelser, der kan karakteriseres som »bagatelagtige« eller »formel-
le«. Udover at det helt principielt kan rumme en svækkelse af den almin-
delige retsbevidsthed og lovens autoritet, hvis der ikke straks skrides ind 
over for ulovlige aktiviteter, taler særligt to omstændigheder mod, at der 
slækkes på myndighedernes håndhævelsespligt. For det første indebærer 
fortsættelsen af visse aktiviteter, herunder igangværende bygge- og an-
lægsarbejder, at myndighederne ved en eventuel senere beslutning om 
lovliggørelse af byggeriet stilles over for en fuldbyrdet kendsgerning. Det 
forhold, at myndigheden ikke skrider ind over for den fortsatte aktivitet, 
kan med andre ord få betydning for, om forholdet senere kan kræves fy-

 
69. Dette træk ved administrativ tolerance er også blevet fremhævet i hollandsk og 

tysk ret, jf. Blomberg og Michiels i Etty og Somsen (red.): The Yearbook of Euro-
pean Environmental Law, Vol. 4, 2005, s. 181 ff. (203 f.), Michiels m.fl.: Hand-
havingsrecht, 2016, s. 197 ff. og Kment og Berger: ’Die behördliche Duldung’, 
Verwaltungsblatt 2017, s. 1336 (1342). Sml. Møller-Sørensen, Administrativ hånd-
hævelse, 2003, s. 162.  

70. Herved adskiller (lovlig) tolerance sig også fra myndighedernes retsfortabende 
passivitet. Har tilsynsmyndigheden ved passivitet fortabt retten til at håndhæve 
lovgivningen, kan der ikke blive tale om tolerance i den her anvendte betydning. 
En myndighed, der ikke kan håndhæve, kan heller ikke tolerere, sml. Blomberg 
og Michiels, a.st., s. 201. 
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sisk lovliggjort. For det andet er væsentlige dele af miljølovgivningen ind-
rettet på den måde, at de konkrete krav til godkendelsespligtige virksom-
heder og andre aktiviteter først fastlægges med den konkrete godkendel-
ses rammer og vilkår. Denne ordning sættes reelt ud af spillet, hvis myn-
dighederne tolererer en »ukontrolleret« igangsættelse eller fortsættelse af 
den godkendelsespligtige aktivitet.71 
 I sin kerne går den administrative tolerance dermed ud på at finde en 
rimelig balance i den enkelte sag mellem de hensyn, der taler for henholds-
vis mod myndighedens umiddelbare håndhævelse. I visse sager vil en for 
rigid håndhævelse af miljølovgivningen kunne præjudicere en foreståen-
de lovliggørelse af det omhandlede forhold og påføre bl.a. overtræderen 
(som kan være i god tro) unødig skade. Omvendt vil en manglende 
håndhævelse kunne hindre myndighederne i senere af kræve forholdet 
(fysisk) lovliggjort og vil samtidig krænke det offentliges og tredjemænds 
interesse i, at de lovbestemte krav ubetinget respekteres. 
 I denne afvejning indgår almindelige retshåndhævelseshensyn og an-
dre almene interesser, hensynet til overtræderen og hensynet til eventuel-
le berørte tredjemænd. Der kan herved bl.a. lægges vægt på overtrædel-
sens karakter, om tredjemænd påføres skade, risikoen for skade på de in-
teresser, der værnes af den overtrådte regel, herunder om der er tale om 
en »eskalerende proces«,72 værdispildsbetragtninger, om det knytter sig 
en almen interesse i aktivitetens opretholdelse, om myndigheden hidtil 
har forholdt sig passivt, og om overtræderen er i god eller ond tro. Flere 
af disse momenter kommer eksplicit til udtryk i sagerne omtalt i afsnit 
3.2. 

Der er næppe tvivl om, at også ressourcehensyn i praksis har stor betydning for om-
fanget af myndighedernes tolerance. Dette gælder formentlig særligt i de (mange) situ-
ationer, hvor tilsynet er lagt ud i kommunerne. Efter min opfattelse må det afvises, at 
administrative vanskeligheder, herunder manglende ressourcer, retligt set kan fritage 
tilsynsmyndigheden helt eller delvist for sin håndhævelsespligt.73 Samtidig er det dog 

 
71. Se også håndhævelsesbetænkningen, s. 61. 
72. Se f.eks. MAD 2004.1023 SA og MAD 2005.261 SA.  
73. Det kommer bl.a. til udtryk i Ankestyrelsens udtalelse af 8. april 2022, j.nr. 20-3438 

og FOB 1984.61, der er omtalt i afsnit 2. Dette kan i øvrigt sammenholdes med 
retsstillingen i tilfælde af myndighedernes genoptagelse af tidligere sager af egen 
drift, hvor det er almindeligt anerkendt, at et uforholdsmæssigt ressourceforbrug 
efter omstændighederne kan tillægges betydning, jf. f.eks. FOB 2016-33 og FOB 
2021-15. 
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åbenlyst, at myndigheden nødvendigvis må foretage en ressourcemæssig prioritering 
af sin håndhævelsesindsats, som dermed dikterer hastigheden for lovliggørelsessager-
nes afvikling. Denne afvejning mellem ressourcer og håndhævelse har antagelig stor 
betydning for håndhævelsespligtens udøvelse og kunne fortjene større opmærksom-
hed. I den forbindelse kan også nævnes, at mere uformelle reaktioner fra tilsynsmyn-
digheden såsom henstillinger eller aftaler med overtræderen74 vil kunne opfylde hånd-
hævelsespligten, når myndighederne har udvist en reel vilje til at løse problemerne og i 
fornødent omfang følger op over for overtræderen. 

Som flere af de i afsnit 3.2 omtalte sager endvidere illustrerer, kan myn-
dighederne undertiden siges at bære en del af ansvaret for, at det ulovlige 
forhold er opstået. Det er f.eks. tilfældet, hvor myndigheden har meddelt 
tilladelse til en aktivitet, som efterfølgende ophæves som ugyldig, og 
spørgsmålet herefter er, om aktiviteten kan fortsætte, indtil der udstedes 
en ny tilladelse. Også lange sagsbehandlingstider, uklar lovgivning eller 
mangelfuld implementering af EU-retlige krav kan muligvis have haft en 
betydning. Sådanne omstændigheder vil kunne styrke hensynet til over-
træderen og dermed behovet for tolerance. Samtidig er det dog vigtigt ik-
ke at overdrive betydningen heraf, da der ofte ligger et element af risiko-
villighed i overtræderens ageren, som når en bygherre påbegynder opfø-
relsen af en bygning vel vidende, at myndighedens afgørelse er anfægtet. 
 To yderligere forhold af betydning for den nævnte hensynsafvejning 
må fremhæves: For det første skal de hensyn, der inddrages i afvejningen, 
naturligvis være saglige. Det betyder bl.a., at tilsynsmyndighedens tole-
rance af en lovovertrædelse ikke begrundes med, at myndigheden ved en 
umiddelbar håndhævelse risikerer at ifalde et erstatningsansvar over for 
overtræderen, jf. også MAD 2009.2762 Stf. Omvendt må det – i overens-
stemmelse med ræsonnementet i U 2000.2412 H – tillægges betydning, 
om overtræderen må forventes at kunne blive holdt skadesløs af kom-
munen i tilfælde af en umiddelbar håndhævelse. For det andet skal afvej-
ningen foretages på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, og det er tilsynsmyn-
dighedens ansvar at tilvejebringe de fornødne oplysninger om bl.a. kon-
sekvenserne ved en tolerance, inden der træffes beslutning herom. 
 Mens de ovennævnte retningslinjer i nogen udstrækning afspejles i 
hidtidig praksis om administrativ tolerance, udestår et væsentligt 
spørgsmål, som jeg hverken har fundet omtalt i praksis eller teori, men 

 
74. Se hertil Grønved Nielsen: Forvaltningskontrakter, 2021, s. 186 ff. og s. 779 ff. (ap-

pendiks), der påviser, at sådanne »håndhævelsesaftaler« er et udbredt virkemid-
del på natur- og miljøbeskyttelsesområdet. 
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som efter min opfattelse må være en afgørende forudsætning for at kunne 
acceptere tolerancen som et lovligt instrument i den administrative hånd-
hævelse. Lægger man til grund, at tolerance kun kan ske i særlige tilfælde 
og på et oplyst grundlag, er det nærliggende at kræve, at tolerancen også 
må forudsætte en aktiv stillingtagen fra tilsynsmyndighedens side. En 
myndighed, der ikke vil håndhæve lovgivningen, kan ikke vende det 
blinde øje til, uanset om tolerance i det pågældende tilfælde rent faktisk 
vil kunne være lovlig. Hertil er de hensyn, der begrunder håndhævelses-
pligten, for tungtvejende. Omvendt kan tolerancen heller ikke være en 
ren »automatreaktion« fra tilsynsmyndighedens side. Tolerancen hviler 
med andre ord på et pligtmæssigt skøn og vil derfor mest naturligt finde 
sin form i en beslutning, der kommunikeres til omverdenen af den tolere-
rende myndighed. 
 Dette rejser naturligt spørgsmålet, om en myndigheds beslutning om 
at tolerere må anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand med de 
dertil følgende retsvirkninger. Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets og 
Planklagenævnets faste praksis er svaret herpå benægtende, idet en be-
slutning om ikke at håndhæve lovgivningen anses for et spørgsmål om 
»udøvelse af tilsynspligten«, som tilsyneladende står i modsætning til af-
gørelsesbegrebet.75 Denne opfattelse er ikke utvivlsom. I hvert fald i de 
tilfælde, hvor berørte parter har anmodet tilsynsmyndigheden om at fore-
tage bestemte håndhævelsesskridt, vil myndighedens afvisning af at ind-
lede en sag kunne udgøre en forvaltningsafgørelse, jf. i denne retning 
FOB 2020-37. Er dette tilfældet, skal de forvaltningsretlige sagsbehand-
lingsregler om begrundelse, partshøring mv. iagttages, hvilket dog poten-
tielt kan udhule behovet for tolerancen, som netop er begrundet i et ønske 
om fleksibilitet. 
 I forbindelse med beslutningen om at tolerere en ulovlig aktivitet må 
tilsynsmyndigheden desuden overveje, om der er behov for at stille vilkår 
for tolerancen af den fortsatte aktivitet, indtil den lovlige tilstand er blevet 
genoprettet. I praksis er det eksempelvis set, at tilsynsmyndigheden har 

 
75. Se f.eks. MAD 2012.1653 Nmk, MAD 2012.2972 Nmk, MAD 2015.187 Nmk, MAD 

2016.70 Nmk, MAD 2017.304 Pkn, MRF 2022.123 Pkn og MRF 2022.135 Pkn. Af 
MAD 2004.1023 SA om Bilka Horsens fremgår tilsvarende, at Naturklagenævnet 
havde afvist en klage over, at kommunen ikke havde meddelt standsningspåbud. 
Derimod anså Planklagenævnet i en afgørelse af 22. marts 2022, j.nr. 21/09678, sig 
for kompetent til at behandle en klage over en kommunes ophævelse af et tidligere 
meddelt standsningspåbud. 
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erklæret indtil videre at ville »håndhæve« en ophævet eller udløbet tilla-
delse, indtil en ny tilladelse er tilvejebragt.76 Sådanne vilkår er i sagens na-
tur uhjemlede og vil derfor ikke kunne håndhæves umiddelbart over for 
den ansvarlige. En overtrædelse af vilkårene må dog føre til, at myndig-
heden genovervejer sin beslutning om at tolerere den ulovlige aktivitet. 

4. Afrunding og et EU-retligt aber dabei 

På miljøområdet er tilsynsmyndighederne underlagt en pligt til at foran-
ledige ulovlige forhold lovliggjort. Denne håndhævelsespligt udgjorde et 
vigtigt omdrejningspunkt for håndhævelsesbetænkningen fra 1983, der 
førte til en lovfæstelse af pligten i de fleste miljølove. Tager man ud-
gangspunkt i betænkningen, er der tale en særdeles streng forpligtelse for 
myndighederne til uden unødigt ophold at gribe ind over for ethvert 
ulovligt forhold, som kun kan kun fraviges, hvor forholdet er af under-
ordnet betydning eller i force majeure-lignende tilfælde. Selv uden for 
disse to snævre undtagelser er håndhævelsespligten imidlertid ikke ud-
tryk for en absolut pligt, men er snarere lovens udgangspunkt, der i sær-
lige tilfælde kan fraviges af hensyn til modstående interesser. En central 
begrundelse for denne fravigelse skal findes i det forvaltningsretlige pro-
portionalitetsprincip. 
 Til brug for en nærmere analyse af myndighedernes lovlige »ikke-
håndhævelse« i dansk ret er i dette bidrag – med inspiration fra hollandsk 
og tysk teori – introduceret begrebet »administrativ tolerance« om de til-
fælde, hvor myndighederne lovligt kan beslutte (for tiden) ikke at reagere 
over for ulovlige forhold, som myndigheden er bekendt med. På grund-
lag af administrativ praksis, herunder fra kommunaltilsynet, er en række 
tilfældegrupper blevet identificeret, hvor myndighederne oftere end el-
lers synes at kunne tolerere en overtrædelse af miljølovgivningen. Fælles 
for disse fem grupper er, at de angår situationer, hvor overtrædelsen af 
miljølovgivningen er midlertidig, idet der konkret er udsigt til, at det 
ulovlige forhold ophører inden for en afgrænset tidsperiode. I disse til-
fælde opstår spørgsmålet, om tilsynsmyndigheden indtil da kan tolerere, 

 
76. Det var bl.a. tilfældet i sagen om Baltic Pipe (afsnit 3.2.1) og sagen om Dyrehavs-

bakken (afsnit 3.2.2). Det er formentlig det samme rationale, der ligger bag Miljø- 
og Fødevareklagenævnets praksis om at udskyde virkningerne af ophævelsen af 
en ugyldig tilladelse til et senere tidspunkt (afsnit 3.2.1). 
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at overtrædelsen (typisk i form af en ulovlig aktivitet) fortsætter, indtil 
den lovlige tilstand genoprettes. 
 Svaret på dette spørgsmål må efter omstændighederne være bekræf-
tende. Hvorvidt myndighederne lovligt kan tolerere en overtrædelse af 
miljølovgivningen, beror på en afvejning i den enkelte sag mellem de 
hensyn, der taler for henholdsvis mod myndighedens umiddelbare 
håndhævelse. Ved denne afvejning må der bl.a. lægges vægt på overtræ-
delsens karakter, om der er tale om en »eskalerende proces«, om tredje-
mænd lider skade som følge af det ulovlige forhold samt almindelige 
værdispilds- og godtrosbetragtninger. Lighedsgrundsætningen kan i for-
længelse heraf føre til, at der må være en vis konsekvens i myndigheder-
nes tolerance, som dermed kan blive selvforstærkende. Afvejningen skal i 
alle tilfælde været baseret på saglige hensyn og et oplyst grundlag, som 
den kompetente myndighed er ansvarlig for at tilvejebringe. Det er derfor 
afgørende, at tilsynsmyndigheden ikke som en ren »automatreaktion« to-
lererer ulovlige forhold, idet tolerancen i stedet må bero på en konkret af-
vejning af relevante saglige hensyn, dvs. et pligtmæssigt skøn. Efter om-
stændighederne vil der endvidere skulle stilles vilkår som betingelse for 
forvaltningens lovlige tolerance af et ulovligt forhold. 
 Formålet med dette bidrag har været at undersøge myndighedernes 
adgang til efter dansk ret at tolerere overtrædelser af miljølovgivningen. 
Adgangen til administrativ tolerance bestemmes imidlertid ikke alene af 
dansk ret, men påvirkes – og begrænses – også af EU-retten.77 Det vil bl.a. 
være tilfældet, hvor den overtrådte regel har sit ophav i et EU-direktiv, 
sådan som det ikke sjældent er tilfældet på miljøområdet. Velkendte for-
dringer på forrang og medlemsstaternes loyale og effektive gennemførel-
se af de EU-retlige regler sætter utvivlsomt skranker for den mere prag-

 
77. I grelle tilfælde kan staten også efter EMRK været forpligtet til at reagere over for 

ulovlige forhold, hvis eksistens medfører alvorlige gener eller risici for borgerne. I 
EMD’s praksis er statens positive forpligtelser i denne sammenhæng navnlig ble-
vet afledt af EMRK artikel 8, jf. f.eks. López Ostra mod Spanien, dom af 9. decem-
ber 1994, sag 16798/90, om et ikke-godkendt affaldsbehandlingsanlæg og Jugheli 
m.fl. mod Georgien, dom af 13. juli 2017, sag 38342/05, om manglende håndhæ-
velse af forureningsbegrænsningspåbud over for et kraftværk. Det er dog vanske-
ligt at forestille sig, at de snævre muligheder for lovlig tolerance efter dansk ret, 
der er skitseret ovenfor, vil kunne komme i karambolage med EMRK’s krav, bl.a. 
fordi staterne som udgangspunkt er tillagt en bred skønsmargin på dette område. 
Om EMD’s praksis se Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – 
for praktikere, 5. udg., 2020, s. 1002 ff. 
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matiske tilgang til håndhævelsen, som tolerancen er udtryk for. Hvordan 
de modstående hensyn til bl.a. proportionalitet, berettigede forventninger 
og retssikkerhed passer ind i denne sammenhæng, giver EU-Domstolens 
hidtidige praksis ikke et entydigt svar på. Én ting er dog sikkert: Dette – 
og forhåbentligt mange andre – spørgsmål får jeg rig lejlighed til at drøfte 
med Peter i kontekst af mit igangværende arbejde med en afhandling om 
netop EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljø-
retten. Spørgsmålene omkring den administrative tolerance illustrerer på 
udmærket vis denne betydning, og med dette bidrag er der derfor lagt en 
trædesten for vores drøftelser og for min senere afhandling. 
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