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Savel i retspraksis som i Folketingels Ombudsmands praksis er del lagt til grund at fravigelse 
af almindelige ulovbestemte principper am sagsoplysning og bevisbed~mmelse krrever en 
srerlig klar hjemmel. I FOB 1997.256 gay ombudsmanden saledes udtryk for at en part ikke 
uden slErlig hjemmeJ kan m~des med processueJ skadevirkning over for oplysninger som det 
vii vrere s:erligl belaslende, besv:erligt elle~ omkostningskrlEvende for parten at skaffe,jf. ogsa 
FOB 1997.323. FOB 1998.134. FOB 1998.370.FOB 1999.299. FOB 1999.327. VfR J986.843 
i1!. VfR 1988.239 i1!. VfR J990.364 i1!, VfR J999.J444 V, VfR J999.J600 H og VfR 2002.925 

i1!. 
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Nor myndighederne fillgeren fast administrativ praicsis, far lighedssynspunkter 
en srerlig funktion. For det filrste rna den etablerede praksis ikke stiltte sig po 
kriterierder indikerer at der foreliggerusaglig forskelsbehandling. For det andet 
kan praicsisdannelsen vrere i strid med hjemmelsgrundlaget, bl.a. fordi den 
indsnrevrer det skiln loven forudsretter udilvet. For det tredje - og nok sa betyd
ningsfuldt - far praksis en vis normerende virkning sAiedes at fravigelsen af 
praksis i konkrete tilfrelde kan blive anset for forskelsbehandling. 

I dommene UfR 1980.118 H, UfR 1988.239 (2), UfR 1983.349 H, UfR 1990.364 (2), UfR 
1991.98 H og UjR 2000.2118" ansAs en administrativ praksis for ulovl ig fordi den indebar 
at en rrekke eJlers lovlige kriterier ikke blev inddraget i afvejningen. Underkendelsen af 
praksis pA dette punkl f0rte naturligvis til at der netop ku nne tr~ffes afgtiSrelse i strid med 
praksis, og sA ledes at der kunne gl2lres forskel pA beslregtede tilf~lde. Se ogsA FOB 1995.840, 
FOB 1995.112, FOB 2000.212 og FOB 2000.473. 
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Kravel om en individuel slillinglagen Iii sk0nsma:ssige sp0rgsmal ga:lder ogsa 
bevissk¢n. 

FOB 1974.79 omhandlede H\lIje TAstrup Komrnunes sk0n over vandforbruget pa en ejendom 
i periodenjuni 1972 til 20. marts 1973 til brug ved fastsrettelse af vandafgiften. Ejeren og hans 
familie havde i den nrevnte periode boet i en campingvogn mens dec blev opf0rt et hus. 
Familien flyrtede ind i huset den 20. marts 1973 pa hvilket tidspunkt der blev opsal vandmAler. 
Kommunen opgjorde vandforbruget pa grundlag af familiens forbrug af vand i april 1973. 
Ombudsmanden udtalte at det ved ud0velse af bevissk\lln greldec sam almindeligt princip at 
sk\llnnet skal forerages sa virkelighedsnrerr sam muligt, og at den benyttede beregningsmetode 
ikke levede op til dette princip, navnlig fordi den ikke tog hensyn til forskellen i boligforhol
dene. Sagen endte med at kommunen tog sagen op pA ny og reducerede det beregnede forbrug 
·med45 pet. I dommene VjR 1983.349 H og VjR 1988.2390 blev det fastslaet atsp~rgsmalet 
am hyorvidt en person opfyldte henholdsyis bistandslovens og arbejdsl\1lshedsforsikringslo
yens kray am at sta til nidighed for arbejdsmarkedet, rnA bed0mmes konkret og ikke pei. 
grundlag af generelle antagelser om at studerende, henholdsyis lejrchefer pa campingpladser 
ikke opfylder betingeisen (dommene er omtalt i kapitel 20.lI.D.3, s. 832), jf. ogsa VfR 
1990.364 0 . 

. . 
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I nyere retspraksis er der sam anf~rt en udtalt tendens til at organisationer 
kan anlregge retssager vedr~rende generelle sp~rgsmaJ safremt der er tale am 
forhold sam har vresentlig betydning for organisationens medlemmer. 

Et eksempel herpa er VjR 1990.611 H. Denne sag blev anlagt af HK mod Amtsradsforeningen 
i Danmark med pastand am at foreningen blev d0mt til at anerkende at en bestemt praksis 
vedr0rende anvendelsen af funktion:eriovens § 5, stk. 2 - den sAkaldte 120-dages-regel - var 
lovstridig. Ved dommen fik HK medhold. I VjR 2001 .1407 (b accepteredes et s~gsmAI anlagt 
af De danske Bilimportiirer mod Skatteministeriet vedr0rende lovligheden af de danske 
regimeringsafgifter for nye biler. Se ogsA UjII 1987.898 H. UjII 1987.823 H, UjII 1990.364 
11', UjII 1995.495 H. UjII 1999.1 H og UjII2001.1594 V. 


