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Planklagenævnets afgørelse af 22. januar 2021, j.nr. 20/14837 

En kommune har ikke kompetence til at tilbagekalde eller genoptage en afgørelse, når denne er 

påklaget til Planklagenævnet, før klagenævnet har truffet afgørelse. 

Høje-Taastrup Kommune meddelte den 16. no-

vember 2020 påbud om fysisk lovliggørelse af en 

dagligvarebutik efter planloven. Påbuddet blev 

den 10. december 2020 påklaget af ejeren af ejen-

dommen. Kommunen videresendte klagen til 

Planklagenævnet den 26. december 2020. Den 

19. januar 2021 meddelte kommunen Planklage-

nævnet, at kommunen havde modtaget nye oplys-

ninger i sagen, hvorfor kommunen havde 

tilbagekaldt påbuddet. Planklagenævnet (forman-

den) ophævede kommunens påbud, da påbuddet 

ikke længere var aktuelt. Nævnet bemærkede 

imidlertid, at ”kommunen ikke har kompetence til 

at tilbagekalde eller genoptage en sag, hvor afgø-

relsen er påklaget til nævnet, før nævnet har truf-

fet afgørelse, f.eks. en afgørelse som denne om 

uaktualitet”.

 

Kommentar: Planklagenævnets forståelse af førsteinstansens manglende mulighed for at tilbage-

kalde eller genoptage en afgørelse, der er påklaget, forekommer tvivlsom, da det både i praksis og i 

forvaltningsretlig teori er anerkendt, at en kommune kan tilbagekalde sin afgørelse, så længe rekurs-

instansen ikke har truffet afgørelse. Hertil kommer, at når Planklagenævnets gennemsnitlige sagsbe-

handlingstider (pr. december 2020: 7,8 måneder) sammenholdes med, at en klage over et lovliggø-

relsespåbud som det i denne sag omhandlede som udgangspunkt ikke har opsættende virkning, taler 

dette i sig selv for, at førsteinstansen gives friere hænder, fordi en tilbagekaldelse af en påklaget 

afgørelse alt andet lige må indebære, at klagen til nævnet ligeledes tilbagekaldes. 
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AFGØRELSE Planklagenævnet 
i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes påbud om fysisk lovliggørelse NÆVNENES HUS 
af dagligvarebutik på A 1          ,  T a as trup Toldboden 2 
 8800 Viborg 
Høje-Taastrup Kommune har den 16. november 2020 givet påbud om fysisk   
lovliggørelse af en dagligvarebutik på ejendommen A 1            ,     T lf . 72 40 56 00 
2630 Taastrup.  CVR-nr. 37 79 55 26 
 www.naevneneshus.dk  
Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. 
 
Planklagenævnet ophæver afgørelsen, da afgørelsen er uaktuel. Det betyder, 
at afgørelsen ikke længere gælder. 
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1. Klagen til Planklagenævnet 
Ejeren af ejendommen klagede den 10. december 2020 til Planklagenævnet 
over kommunens afgørelse.  
 
Planklagenævnet modtog klagen den 26. december 2020 fra kommunen.  
 
2. Sagens oplysninger 
Høje-Taastrup Kommune har den 16. november 2020 givet påbud om fysisk 
lovliggørelse af en dagligvarebutik på ejendommen A 1            ,       
2630 Taastrup.   
 
Høje-Taastrup Kommune har den 19. januar 2021 oplyst Planklagenævnet, at 
kommunen har modtaget nye oplysninger i sagen, hvorfor kommunen har 
trukket påbuddet tilbage.   
 
3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
Planklagenævnet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en 
kommunes afgørelse efter planloven, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.1 
 
Planklagenævnet tillægger det afgørende betydning for behandlingen af 
sagen, at kommunen har tilbagekaldt påbuddet af 16. november 2020. 
 
Idet påbuddet ikke længere er aktuelt, ophæver Planklagenævnet Høje-
Taastrup Kommunes påbud af 16. november 2020 om  fysisk lovliggørelse af 
en dagligvarebutik på ejendommen A 1            ,  2 6 30   T aastrup.   
Nævnet gør kommunen opmærksom på, at kommunen ikke har kompetence 
til at tilbagekalde eller genoptage en sag, hvor afgørelsen er påklaget til 
nævnet, før nævnet har truffet afgørelse, f.eks. en afgørelse som denne om 
uaktualitet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov om 
Planklagenævnet.  
 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet2. Eventuel 
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, 
stk. 4, i lov om Planklagenævnet.  
 
4. Gebyr 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til 
indbetalerens NemKonto inden for ca. en måned. 
 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020. 
2 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
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