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Svar på 10-dages forespørgsel om lovliggørelse af bebyggelse

Henrik Arens fra Nye Borgerlige har sendt en 10-dages forespørgsel om 
lovliggørelse af bebyggelser til besvarelse i Magistratsafdelingen for Teknik 
og Miljø.

Spørgsmål:
1. Hvor mange byggesager er i sidste byrådsperiode til i dag blevet god-

kendt/lovliggjort på trods af at byggerierne ikke har overholdt regler og tilla-
delser? 

2. I hvor mange af disse sager havde kommunen modtaget tip eller klager 
om ulovligt byggeri op til og undervejs i byggeriet? 

3. I hvor mange af disse sager har kommunen brugt argumentet om udgif-
terne ville være ude af proportion med naboens gene? Eller lignende formu-
lering. 

4. I hvor mange sager har kommunen krævet ombygning og/eller nedriv-
ning?

Som baggrund for forespørgslen er anført: 

området. Det må ikke være sådan i Aarhus, at man i byggesager der er ulov-
lige, k

Nedenfor følger Teknik og Miljøs svar på de fire spørgsmål. Indledningsvist 
redegøres der for Teknik og Miljøs rolle som tilsynsmyndighed. 

Teknik og Miljø er tilsynsmyndighed på plan- og byggelovsområdet. 

Når der er konstateret et ulovligt forhold, har kommunen som alt overvejen-
de hovedregel pligt til at søge det ulovlige forhold lovliggjort, medmindre der 
er tale om forhold af ganske underordnet bagatellignende karakter. Der er 
en ret snæver grænse for, hvad der anses som bagatel.

Lovliggørelse kan ske enten som fysisk lovliggørelse (ved at nedrive, fjerne
eller ophøre med brugen) eller retlig lovliggørelse (bibeholdelse) eller en 
kombination heraf. Der er i alle tilfælde tale om, at forholdet lovliggøres, 
uanset om det ulovlige forhold tillades, eller om det fjernes.
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I mange af sagerne er retlig lovliggørelse helt ubetænkeligt. Det gælder, når 
tilladelsen ville være blevet givet, hvis der var ansøgt på forhånd. Her vil det 
være usagligt for en kommune at kræve fysisk lovliggørelse.

Krav om fysisk lovliggørelse undlades typisk i videre omfang efter praksis. 
Det skyldes en konkret afvejning af hensyn i den enkelte sag, jf. nærmere 
nedenfor under besvarelsen af spørgsmål 3.

Teknik og Miljø behandler et stort antal lovliggørelsessager årligt. En søg-
ning på det samlede antal oprettede lovliggørelsessager i byggesagssyste-
met viser følgende sager (ikke nødvendigvis afsluttede) i sidste byrådsperio-
de:

2018: 490
2019: 576
2020: 628
2021: 538

Antallet af lovliggørelsessager er behæftet med nogen usikkerhed på grund 
af sagernes navngivning i sagsbehandlingssystemet.

Langt de fleste lovliggørelsessager oprettes som en særskilt sag på ejen-
dommen efter henvendelse fra SKAT/BBR på grund af ejerens egne æn-
dringer til BBR, efter ansøgning i forbindelse med en anden byggesag på 
ejendommen eller i forbindelse med salg eller belåning. Endelig opstår sager 
på baggrund af klage eller omtale i medier.

Lovliggørelse af forhold, der konstateres undervejs i et byggeri, er ikke nød-
vendigvis oprettet som en særskilt lovliggørelsessag eller tilføjet byggesa-
gens titel efterfølgende, og dermed ikke med i søgningen.

Et lille udsnit af lovliggørelsessagerne opstår, når det inden ibrugtagningstil-
ladelsen konstateres, at der er bygget i strid med byggetilladelsen. Som 
opfølgning herpå sker der typisk det, at sagen drøftes internt. 

Hvis forholdet vurderes at være etableret væsentligt ud over/ændret i forhold 
til det tilladte, oprettes der en særskilt lovliggørelsessag på ejendommen. 

I andre tilfælde er der en dialog med ansøger, som enten fører til, at projek-
tet retligt lovliggøres ved et tillæg til byggetilladelsen, eller fysisk lovliggøres 
ved at forholdet ændres, inden der meddeles ibrugtagningstilladelse. Så 
oprettes der typisk ikke en særskilt lovliggørelsessag på ejendommen.

Antallet dækker over meget forskellige typer af lovliggørelsessager inden for 
forskellige kategorier af bebyggelse:

småbygninger
enfamiliehuse 
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erhverv 
etageboliger
industri, lager og landbrug

Over halvdelen af lovliggørelsessagerne ses at vedrøre ejendomme med 
enfamiliehuse/sommerhuse. Af sagernes navngivning ses, at de ofte handler 
om sekundært byggeri som f.eks. overdækning, skur og garage eller udvi-
delse af huset i form af udestue, tilbygning eller udnyttet tagetage.

Boligejere kan opføre og lave tilbygninger til garager, carporte, udhuse, driv-
huse, overdækkede terrasser og lignende uden at inddrage kommunen, hvis 
det holder sig inden for byggeretten. I 2017 afskaffede man reglerne om 
forudgående anmeldelse til kommunen.

Sekundær bebyggelse er bebyggelse af begrænset kompleksitet, og mange 
borgere får derfor ikke nødvendigvis professionel rådgivning i forbindelse 
med opførelsen. Ulovlige forhold konstateres bl.a., når ejeren ønsker æn-
dringer i BBR.

Enkelte sager handler om, at huset (den primære bebyggelse) er opført på 
anden måde end tilladt. De sager, der for nylig har været fremme i pressen, 
vedrører et enfamiliehus (Skolevangs Allé 15, Risskov) og et sommerhus 
(Vibevæget 14, Malling), hvor der er bygget for højt og/eller for tæt på nabo-
skel.

Som svar på de konkrete spørgsmål og under hensyntagen til muligheden 
for at søge oplysninger frem i sagsbehandlingssystemet kan oplyses:

Ad 1-4) 
Teknik og Miljø kan ikke søge de ønskede oplysninger om antallet af retlige 
lovliggørelser frem gennem en søgning i sagsbehandlingssystemet. Det 
skyldes, at det ikke er angivet i navngivningen, hvordan sagen er afsluttet. 
Det vil kræve en manuel gennemgang af samtlige lovliggørelsessager i åre-
ne.

Hovedparten af byggesagsbehandlerne, der sagsbehandler lovliggørelses-
sager, har gennemgået egne sager for 2021 og frem til uge 6 2022 med 
henblik på, at kunne levere et rimeligt bud på det, der efterspørges. Data er 
dog behæftet med nogen usikkerhed på grund af skift i byggesagsbehandle-
re og lignende.

21 byggesagsbehandlere har i perioden 2021 og indtil uge 6 2022 behandlet 
244 sager om lovliggørelse, hvor der er truffet afgørelse (afsluttede sager)
om enten retlig eller fysisk lovliggørelse.
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Ad 2) 
Af de 244 afgjorte sager er 12 sager vurderet at være oprettet på baggrund 
af klage. Der er herudover 2 igangværende sager, der vurderes at være 
oprettet på baggrund af klage.

Ad 3)
Af de 244 afgjorte sager er 10 sager afgjort med en afgørelse indeholdende 
en lovliggørelsesvurdering, hvor hensynet til værdispild er indgået i afvejnin-
gen af hensynene, men det har ikke nødvendigvis været udslagsgivende.

De 21 byggesagsbehandlere har tilsammen 59 igangværende lovliggørelse-
sager (inden afgørelse). I mindst 4 af sagerne forventes det umiddelbart, at 
der skal træffes afgørelse indeholdende en lovliggørelsesvurdering, herun-
der hensynet til værdispild.

Tilsynsmyndigheden står ikke frit i forhold til, om man vil vurdere hensynet til 
værdispild. Det er ét ud af flere hensyn, der skal afvejes for at komme frem 
til, om der skal ske retlig eller fysisk lovliggørelse.

Udgangspunktet i en lovliggørelsessag er, at forholdet skal behandles, som 
hvis der var ansøgt om byggetilladelse, herunder evt. dispensation, forudgå-
ende. Der skal altså ses bort fra, at forholdet er etableret. Men det er kun et 
udgangspunkt.

Hvis forholdet ikke kunne tillades før, er det ikke givet, at retlig lovliggørelse 
skal afslås. Der skal nemlig nu som følge af forholdets faktiske etablering 
ske en yderligere vurdering af særlige hensyn. Det er her kompleksiteten i 
lovliggørelsessagerne ses.

Der skal foretages en skønsmæssig afvejning af hensynene/formålet bag de 
bestemmelser, der er tilsidesat, og de modstående hensyn, der opstår, når 
der er tale om, at forholdet er etableret (bibeholdelse). Disse uskrevne rets-
grundsætninger og -principper/hensyn er: 

Karakteren af det ulovlige forhold (grov overtrædelse)
Gener for naboen
Indrettelseshensyn/berettigede forventninger (myndighedsfejl)
Myndighed passivitet/tidsforløbet
God eller ond tro (professionel)
Værdispild (privatøkonomisk/samfundsøkonomisk)
Proportionalitet (den mindst indgribende lovliggørelsesmåde) 
Præcedensvirkning
Retshåndhævelseshensyn

Det er klart, at styrken af det privatøkonomiske og samfundsmæssige vær-
dispild vil stige i takt med størrelsen af de værdier, der er tale om i den en-
kelte sag. Hensynet får dermed uundgåeligt større betydning for spørgsmå-
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let om retlig lovliggørelse, jo mere der er investeret i bebyggelsen. Andre 
hensyn som god tro, proportionalitet og indrettelseshensyn vil også alle 
trække i retning af retlig lovliggørelse. 

Men disse hensyn skal afvejes i forhold til reglernes formål, overtrædelsens 
grovhed, nabogener, retshåndhævelse m.v. Hensynet til retshåndhævelse 
kan ikke i sig selv sagligt begrunde afslag på retlig lovliggørelse, men det 
kan tillægges tungtvejende vægt. Hensynet til retshåndhævelse taler gene-
relt for, at der skal ske fysisk lovliggørelse, da det ikke må kunne betale sig 
ikke at overholde reglerne.

Det i og for sig naturlige udgangspunkt om, at tilsynsmyndigheden skal vur-
dere forholdet uden at tage hensyn til, at bebyggelsen allerede er etableret, 
kan ikke uden videre opretholdes, uanset et politisk ønske herom. 

Der er dog tale om et skøn med hensyn til, hvordan de enkelte hensyn skal 
afvejes i forhold til hinanden, og derfor kan håndhævelsen være forskellig på 
lokalt niveau, så længe den dog foretages inden for de nationale rammer, 
som lovgivningen og doms- og klagenævnspraksis opsætter. 

Juraen og kompleksiteten i afvejning af hensyn i lovliggørelsesvurderinger 
fremgår bl.a. af bygningsreglementets vejledning om lovliggørelse - Admini-
strative bestemmelser (§ 1 - § 47) | BR18 (bygningsreglementet.dk)

Hvis tilsynsmyndigheden ikke nøje vurderer og afvejer samtlige lovliggørel-
seshensyn, vil afgørelsen blive hjemvist til fornyet behandling i en klagesag.
Hvis kommunen f.eks. ikke har afvejet hensynet til værdispild eller begrun-
det det tilstrækkeligt sagligt baseret på sagens konkrete fakta - vil kommu-
nens afgørelse blive hjemvist af Byggeklageenheden henholdsvis Plankla-
genævnet til fornyet behandling.

De senere års afgørelser i klageinstanserne viser, at såvel de enkelte sags-
behandlingsskridt (hvad er proportionalt at gøre hvornår) som den konkrete 
begrundelse (afvejningen af de krydsende hensyn) er underlagt en særdeles 
streng juridisk vurdering i klagenævnene, da disse sager kan føre til straffe-
retlig sanktion. Det sikrer på den ene side retssikkerheden, men er på den 
anden side tids- og ressourcekrævende. Når en sag trækker ud, efterlyses 
ofte den gengældende og forebyggende virkning overfor overtrædelser. Der 
findes ingen hurtige eller enkle løsninger i håndhævelsessager.

Med venlig hilsen

Steen Stavnsbo
Rådmand

/ Henrik Seiding
Direktør


