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SkrankepaveriSkrankepaveri

1. Hvad er skrankepaveri? (I)

a. Retlig disposition fra offentlige myndigheder
b. I forhold til en borger
c. Som borgeren efter almindelig opfattelse kan/må opfatte som 

ubegribelig, arrogant eller nedværdigende 
– Eks. 1. U 1984.665 Ø. Lovligheden af en indlæggelse på psykiatrisk 
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hospital af 12-årig dreng kunne ikke prøves, da indlæggelsen var besluttet 
af drengens mor og ikke skete til behandling for en psykisk lidelse.

– Eks. 2. U 2011.662 V. X kommune ville ikke se bort fra at et 
opfølgningsskema var indsendt seks dage for sent, selv om det blev oplyst 
at forsinkelsen skyldtes kraftige mavesmerter hos den pågældende med 
akut kraftig maveblødning og hospitalsindlæggelse. En medarbejder 
oplyste at kun forstyrrelser af postbefordringen kunne begrunde 
dispensation. Afgørelse om bortfald af sygedagpenge anset for ugyldig.

– Eks. 3. FOB 1989.75. Afslag på navneforandring fra Allesen de Fine 
Bunkeflod til Allesen blandt andet begrundet med at navnet Allesen var et 
forbeholdt navn.

1. Hvad er skrankepaveri? (II)

d. Eller som har stærkt forstyrrende virkninger på borgerens personlige 
forhold som ligger uden for dispositionens lovhjemlede formål
– Eks. 1. U 1991.973 H. Præst på Venø blev 8. januar 1979 afskediget som 

disciplinærstraf med fortabelse af tjenestemandspension. Afskedigelsen 
anset for uberettiget da han ikke var tilregnelig da hen begik 
tj t f l E tilk d i l f 15 j 1979 f
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tjenesteforseelsen. En tilkendegivelse af 15. januar 1979 fra 
Kirkeministeriet om at præsten ikke ville kunne få ansættelse i Folkekirken 
anset for uberettiget og berettigede til en godtgørelse på 250.000 kr. 
Tilkendegivelsen blev først tilbagekaldt i december 1984.

1. Hvad er skrankepaveri?(III)

e. Eller som opstiller uforholdsmæssige grænser for borgerens 
muligheder for at opnå rettigheder
– Eks. 1. FOB 1997.141 Ombudsmanden kritiserede at 

udlændingemyndighederne som betingelse for at ansøge om visum 
krævede ansøgeren personligt underskrev ansøgningen og at 
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ansøgningen derfor ikke kunne indgives af en fuldmægtig. Kravet indebar i 
den konkrete sag at ansøgeren skulle rejse 2 x 2 500 km fra sin bopæl i 
Indien til Delhi.

2. Hvordan kan skrankepaveri undgås eller 
forebygges?
– Omtanke og borgerforståelse

– Retlig screening for skrankepave virkning

– Kontrol og sanktion
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3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (I)
a. Ugyldighed

– U 2005.2355 H. Afgørelse om fortabelse af dagpenge på grund af 
manglende medvirken til opfølgning anset for ugyldig. Pågældende var 
forgæves mødt til en jobsamtale og meldte derfor afbud til et møde i 
arbejdsformidlingen tre dage senere hvor der skulle lægges en handleplan.
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– U 2011.662 V. X kommune ville ikke se bort fra at et opfølgningsskema var 
indsendt seks dage for sent selv om det blev oplyst at forsinkelsen skyldtes 
kraftige mavesmerter hos pågældende med akut kraftig maveblødning og 
hospitalsindlæggelse. En medarbejder oplyste at kun forstyrrelser af 
postbefordringen kunne begrunde dispensation. Afgørelse om bortfald af 
sygedagpenge anset for ugyldig.

– FOB 1997.267 Ansøgning om tilskud til medicin til behandling af kronisk 
lidelse blev afslået med henvisning til at ansøgeren ikke havde symptomer 
når hun tog medicinen. Afslaget anset for uberettiget.
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3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (II)

– FOB 2004.425 Bortfald af sygedagpenge til person, som ubestridt var syg 
som følge af en trafikulykke, fordi han ikke mødte til opfølgningssamtale. 
Borgerens forklaring om ikke at have modtaget indkaldelsesbrevet blev 
ikke undersøgt. Afgørelsen anset for uberettiget.

– FOB 2008.174. Lærer på musikskole fik med rette en advarsel for at 
d bli til j l k t D h ikk ill d k i t d f t
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udeblive til en julekoncert. Da hun ikke ville underskrive et mødereferat, 
hvor hun anerkendte at advarslen var berettiget, blev hun afskediget. 
Afskedigelsen anset for uberettiget.

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (III)
b. Erstatning

– U 1973.190 V. Erstatning på 6.000 kr. til sygeplejerske i anledning af at 
hendes tidligere arbejdsgiver, Vejle Sygehus, havde afgivet en udtalelse til 
Roskilde Sygehus, hvor hun søgte ansættelse, om at hun var ”sur og 
uomgængelig” og havde ”dårlig tilpasningsevne”.

– U 1991 903 H A kasse pålagt erstatning svarende til fem års efterløn for
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U 1991.903 H. A kasse pålagt erstatning svarende til fem års efterløn for 
urigtig oplysning til medlem om at hun var berettiget til efterløn.

– U 2003.770 Ø. Fødevareministeriet havde inddraget en autorisation til 
økologisk landbrug uden at have foretaget en tilstrækkelig undersøgelse. 
Afgørelsen kendt ugyldig og borgeren tilkendt 700.000 kr. i erstatning.

– U 2004.2244 H. Kommune pålagt erstatning til kvinde med nedsat 
arbejdsevne for ikke at have oplyst om muligheden for fuldtidsfleksjob med 
arbejdstid svarende til arbejdsevnen.

– U 2006.960 Ø. Erstatning tilkendt en førtidspensionist som bad om 
genoptagelse af sin sag for sent og derfor kun fik forhøjet pensionen 5 år 
tilbage i tid, fordi X kommune ikke havde orienteret kommunens beboere 
om Højesterets ændring af praksis med hensyn til tilkendelse af 
førtidspension.

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (IV)
c. Kritik eller konstatering

– U 2011.1789 og 1800 H. Rumænske statsborgere, der havde begået små 
forseelser der gav anledning til henholdsvis en advarsel og et bødeforlæg 
på 25 kr. blev udvist umiddelbart efter indrejse til DK kunne udvises men 
ikke frihedsberøves. Afgørelserne kendt uberettigede.
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– FOB 2007.485. Kritik af at en kommune som grund til at nægte at optage 
en kvindes yngste barn i den daginstitution, hendes ældste barn gik i, 
angav at denne løsning var bedst for hende selv.

– FOB 2009.5-4. Ombudsmanden kritiserede en praksis hos 
kriminalforsorgen om at langtidsindsatte først fik tilladelse til ledsaget 
udgang når halvdelen af straffetiden var udstået. Denne praksis fik 
betydning for en anden praksis om at når halvdelen af straffetiden var 
udstået skulle det overvejes om den indsatte kunne overføres til åbent 
fængsel og en beslutning om en sådan forudsatte at den indsatte kunne 
bevise at have haft ledsaget udgang uden problemer.

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (V)

– FOB 2009.20-4. I tre sager havde X kommune reduceret eller ændret 
udbetalingsmåden af løbende kontanthjælp uden at give parten 
meddelelse herom.

– FOB 2009.20-6. X kommune afskedigede og sortlistede en 
pædagogmedhjælper efter at han kortvarigt var sigtet for 
bl f di h d k k l d 13 å l ti ti k d P liti t
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blufærdighedskrænkelse mod en 13 år gammel autistisk dreng. Politiet 
opgav tiltale på grund af mangel på bevis. Kommunen indhentede ikke 
oplysninger fra politiet, undersøgte ikke selv sagen og fulgte en bevisregel 
om at autistiske børn ikke er i stand til at lyve.

d. Undskyldning

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (VI)
e. Godtgørelse

– EAL § 26:
”Stk. 1. Den der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens 
frihed, fred, ære eller person skal betale den forurettede godtgørelse for 
tort.
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Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen kan det tillægges vægt at 
krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der har indebåret en 
overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 23 eller 24.
Stk. 3. Selv om der ikke er lidt tort skal den der er ansvarlig for en 
retsstridig krænkelse af en anden dog betale den forurettede godtgørelse 
såfremt krænkelsen er begået ved en forbrydelse der har indebåret et 
særligt groft angreb mod en andens person eller frihed…”

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (VII)

– U 1986.849 H. Tilkendt 30.000 kr. i godtgørelse til kommunebogholder der 
var blevet afskediget på grund af samarbejdsvanskeligheder fra Rudkøbing 
kommune. Kommunen havde udsendt en pressemeddelelse med 
oplysning om at vedkommende var suspenderet bl.a. på grund af 
manglende tillid til hans ledelse af bogholderiet.
U 1989 1007 H G dt l å 100 000 k ål t t k
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– U 1989.1007 H. Godtgørelse på 100.000 kr. pålagt amtskommune og 
overlæge til dækning af ulemper for kvinde som gennemgik en 
kejsersnitoperation og i den forbindelse uden samtykke blev steriliseret.

– U 1991.973 H. Præst på Venø blev 8. januar 1979 afskediget som 
disciplinærstraf med fortabelse af tjenestemandspension. Afskedigelsen 
anset for uberettiget da han ikke var tilregnelig da hen begik 
tjenesteforseelsen. En tilkendegivelse af 15. januar 1979 fra 
Kirkeministeriet om at præsten ikke ville kunne få ansættelse i Folkekirken 
anset for uberettiget og berettigede til en godtgørelse på 250.000 kr. 
Tilkendegivelsen blev først tilbagekaldt i december 1984.



31-12-2011

3

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (VIII)

– U 1997.1498 H. Godtgørelse på 30.000 kr. efter EAL § 26 til irakisk 
flygtning som ved en fejl fra politiets side kom til at afsone 30 dages 
fængsel for meget.

– U 2000.515 H. Godtgørelse på 15.000 kr. til patient der havde fået en 
korrekt udført knæoperation han ikke havde givet samtykke til.

Skrankepaveri 13

– U 2001.253 Ø. Godtgørelse til en person der i 8 år var sigtet for skattesvig 
inden sagen blev sluttet med påtaleopgivelse. Krænkelse af art. 6 i EMK.

– U 2004.382 H. Voksne medlemmer af Thule stammen fik tilkendt 25.000 kr. 
og mindreårige over 4 år 15.000 kr. i godtgørelse efter almindelige 
retsprincipper i anledning af de omstændigheder de danske myndigheder i 
1953 gennemtvang stammens flytning på. Medlemmerne fik 4 dages varsel 
til at flytte, blev presset til at flytte frivilligt, erstatningshuse det nye sted 
blev først opført flere måneder efter flytningen, der blev ikke sørget for 
transport med skib til andre steder hvor stammen ønskede at slå sig ned 
og myndighederne lod omverdenen forstå at flytningen skete efter ønske 
fra befolkningens side.

3. Genopretning af virkninger af skrankepaveri 
efter gældende ret (IX)

– U 2010.3009 Ø. Tre officerer fik hver 25.000 kr. i tortgodtgørelse efter EAL 
§ 26, stk. 1. De tre blev hjemsendt fra Irak under udokumenteret mistanke 
om at have behandlet fanger konventionsstridigt. De blev først partshørt 
efter hjemsendelsen og ministeriet oplyste om beslutningen i 
landsdækkende samme dag den blev truffet.
U 2011 2343 H X k id i l f l i
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– U 2011.2343 H. X kommunes videregivelse af oplysning om 
alkoholmisbrug om en tidligere ansat til Y kommune, hvor pågældende 
havde søgt om ansættelse som socialrådgiver, anset for at være i strid 
med PDL’s § 7. 25.000 kr. i godtgørelse efter EAL § 26 fra X kommune –
men ikke fra Y kommune.

4. Ingen sanktioner (I)

– U1997.1523 H. Ikke godtgørelse til skatterevisor der blev afskediget på grund 
af tjenesteforseelser efter tjenesteforhør. En avis havde skrevet at 
vedkommende blev ”bortvist for fusk”. Vicedirektørens oplysninger til avisen 
havde været loyale og ikke retsstridige overfor revisoren.

– U 2001.956 Ø. Ikke erstatning i anledning af at en førtidspensionssag trak ud i 
3 å
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3 år.
– U 2004.904 V. Ikke tortgodtgørelse – men erstatning – til deltidsansat 

organist, der blev afskediget fra en kirke alene fordi hendes samlede 
beskæftigelse oversteg 115 %.

4. Ingen sanktioner (II)

– U 2005.523 H. Ikke erstatning til person der pådrog sig et kronisk 
belastningssyndrom i forbindelse med en sag der trak ud i 13 år. A havde 
opstillet en vindmølle efter amtets anvisninger for tæt på naboskel og naboen 
fik medhold i at vindmøllen var ulovlig. Der gik 13 år før møllen blev lovliggjort 
og i mellemtiden var A blevet tosset og havde mistet sin erhvervsevne. 
Skaden ansås for påregnelig
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Skaden ansås for upåregnelig.
– U 2006.805 H. Ejeren af en udlejningsejendom standsede en påbegyndt 

renovering af ejendommen da X kommune varslede ekspropriation til 
gennemførelse af vejbyggeri. Nogle måneder senere meddelte kommunen at 
den opgav at ekspropriere og ejeren genoptog renoveringen. Ingen erstatning 
for tab ved at standse og genoptage arbejdet.

4. Ingen sanktioner (III)

– U 2006.1018 Ø. Ingen godtgørelse til A, som i næsten 20 år modtog 
kontanthjælp inden han fik tilkendt førtidspension. A led af Aspergers syndrom 
hvilket først blev udredet i 2002 efter at han havde anlagt retssag. I en 
periode udviklede A en depressiv belastningsrelateret reaktion.

– U 2006.711 Ø. Amerikansk statsborger A, som i 1998 indgik ægteskab med 
d k t t b t i 2002 h ld b jd till d l i DK P t
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en dansk statsborger, søgte i 2002 opholds- og arbejdstilladelse i DK. Parret 
havde siden ægteskabet været bosat i England, ægtefællen havde nu bopæl i 
DK og begge havde arbejde. A fik opholdstilladelse efter udlændingelovens §
9, stk. 1, nr. 1 og ægtefællen måtte derfor stille forsørgelsessikkerhed. 3 
måneder senere genoptog Udlændingestyrelsen sagen og ændrede 
opholdstilladelsen til tilladelse efter § 9 c, stk. 1 – EU reglerne om 
opholdstilladelse – og tilbød at betale erstatning for udgifterne ved 
sikkerhedsstillelsen. A fik medhold i at det var en fejl at ansøgningen ikke var 
behandlet efter EU reglerne men ikke i en påstand om tortgodtgørelse efter §
26 i EAL for forstyrrelse af stilling og forhold.

4. Ingen sanktioner (IV)

– U 2006.1120 H. Ikke tortgodtgørelse til boneloc-patient til trods for at det var 
konstateret at Sundhedsstyrelsen havde tilsidesat sin tilsynspligt.

– U 2009.1202 V. Et busselskab havde købt en grund i tillid til at kommunen to 
gange havde oplyst at der ikke var principielle bemærkninger til selskabets 
plan om at opføre en værksteds- og administrationsbygning. Da selskabet 
b d till d l til t f t j ld dl d k f b d d
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bad om tilladelse til at opføre en støjvold nedlagde kommunen forbud mod 
byggeriet efter planloven for at sikre en handlingsplan om revitalisering af det 
pågældende erhvervsområde. Ikke erstatning for urigtig vejledning.

– U 2010.987 V. En 14-årig pige, der i lidt over en måned ulovhjemlet var 
anbragt på en selvejende institution og blev nægtet ret til at få besøg og have 
begrænset adgang til telefonisk kontakt med familien, fik ikke godtgørelse 
efter EAL § 26 hverken af kommunen eller lederen af institutionen.
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4. Ingen sanktioner (V)

– U 2010.1394 H. Ingen erstatning til forældreparret, C, hvis barn A led af 
ordblindhed og som næsten ingen specialundervisning havde fået i 
folkeskolen, af forældrenes udgifter til et efterskoleophold. Højesteret anførte: 
”Det fremgår af de sagkyndiges udtalelser, at specialundervisningen i perioder 
blev varetaget af lærere uden tilstrækkelige faglige forudsætninger for 
k alificeret special nder isning og at A på Y Skole alene modtog
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kvalificeret specialundervisning, og at A på Y Skole alene modtog 
kompenserende specialundervisning. Det fremgår endvidere, at der ikke i det 
forelagte materiale er tegn på, at der blev gennemført en egentlig udredning 
af A’s læse- og stavevanskeligheder, hvilket efter de sagkyndiges opfattelse 
kan have forringet grundlaget for en kvalificeret specialundervisning.
Af de grunde, der er anført af landsrettens mindretal, finder Højesteret 
imidlertid, at der ikke er grundlag for at fastslå, at den specialundervisning, A 
modtog fra X og Y Skole, samlet set med hensyn til omfang og indhold ikke 
levede op til kravene i folkeskoleloven og bekendtgørelsen om 
specialundervisning. Der er derfor ikke grundlag for at pålægge kommunen 
erstatningsansvar.”

4. Ingen sanktioner (VI)

– U 2011.1788 H. To rumænske statsborgere, som var anholdt og sigtet for 
tyveri og vold umiddelbart efter indrejse til DK, kunne både frihedsberøves og 
udvises.

– Principafgørelse SM C-59-05: Ankestyrelsen afviste en klage over ulovlig 
frihedsberøvelse med henvisning til at ”der ikke var hjemmel til at kunne låse 
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personen inde på sit værelse”. Herefter var frihedsberøvelsen, som bestod i at 
et plejehjem havde låst en dement beboer, der var aggressiv, inde på sit 
værelse, ikke truffet efter serviceloven og Ankestyrelsen var derfor ikke 
kompetent.

5. En sag fra England (I)

I en rapport af 13. september 2011 fremsatte den engelske ombudsmand kritik og 
afgav henstillinger i en sag som hun kaldte den værste hun havde set i de 9 år 
hun havde været ombudsmand.  
Sagen handlede om en godtgørelse på 10.000 pund som i 2000 blev indført af 
den britiske regering som en æresbevisning til britiske borgere som var blevet 
i t t d h ibl f h ld f j d 2 d k i i Si A

Skrankepaveri 21

interneret under horrible forhold af japanerne under 2. verdenskrig i Singapore. A 
og fem af hans søskende som havde været interneret fra marts 1945 til 
september s.å. søgte men fik afslag fordi de ikke opfyldte et fødestedskriterium i 
UK da de var født i Malaysia og senere flyttede til Australien. De fik senere 500 
pund i godtgørelse som en undskyldning for at fødestedskriteriet ikke var blevet 
meldt ud med det samme. I 2007 – efter at den første ordning var blevet 
underkendt som udtryk for indirekte racediskrimination – blev der etableret en 
ordning med godtgørelse på 4.000 pund til dem der havde fået afslag og dermed 
udsat for diskrimination. A m.fl. søgte efter at have fået vejledning af 
Forsvarsministeriet om godtgørelse efter den nye ordning og fik på ny afslag. Og 
samtidig fik de at vide at det var en fejl at de havde fået en 
undskyldningsgodtgørelse.

5. En sag fra England (II)

Den engelske ombudsmand anså såvel de to ordninger som sagsbehandlingen af 
A m.fl. for ”maladministration” og ”injustice”. Hun henstillede:
– At de hver fik 4.000 pund som de havde været berettiget til efter ordning nr. 2, 

med renter 
– At enken efter A fik 5.000 pund som godtgørelse for den tort A havde været 
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udsat for
– At ministeren skrev en personlig undskyldning til A’s enke og A’s søskende for 

den skammelige behandling de havde fået
– At ministeriet genoptog alle andre sager svarende til A’s
– At ministeriet overvejede interne foranstaltninger til forebyggelse af at 

skandalen gentog sig

6. Opsamling

– Ugyldighed retter sig som sanktion ikke specielt mod det krænkende og 
respektløse ved ”skrankepaveri”.

– Kritik/konstatering kan rette op på den forvoldte krænkelse men en direkte 
undskyldning dækker bedre.
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– Erstatning dækker kun økonomiske tab. Kan rette op på en del af den 
forvoldte forstyrrelse.

– Godtgørelse er efter sit indhold velegnet til at give oprejsning for ideelle 
skader men praksis er ujævn og generelt set restriktiv.

– I en del sager sanktioneres skrankepaveri ikke fordi der ikke er udviklet retlige 
principper herom.

7. Forslag 

– Indførelse af særlig hjemmel for godtgørelser ved grove tilfælde af 
skrankepaveri. 

– Øget fokusering hos kontrol- og tilsynsmyndigheder på det krænkende aspekt 
af uberettiget myndighedsoptræden.
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