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Hvis du arbejder i det offentlige og jævnligt har borgerkontakt, har du sandsynligvis 
også oplevet borgere, der ved deres henvendelser skaber utryghed eller forstyrrer 
dit og dine kollegers arbejde. Her kan det som myndighed være relevant at kende 
rammerne for at begrænse visse borgeres adgang til forvaltningen. 

Alle borgere har som udgangspunkt 
mulighed for at henvende sig til en 
offentlig myndighed. Det gælder fysisk 
og telefonisk henvendelse samt kontakt 
ved brev eller mail. Dette er en helt 
grundl æggende ret, da adgangen til 
kontakt kan være afgørende for en 
borgers mulighed for fx at få hjælp eller 
vejledning i en verserende sag. 

Hvis en borger – fx pga. omfanget af 
henvendelser eller henvendelsernes 
karakter – udsætter en myndighed for 
åbenbart formålsløse opgaver eller 
urimeligt pres, så myndigheden belastes 
væsentligt, kan myndigheden inden for 
snævre rammer dog beslutte at 
begrænse eller afskære den enkelte 
borgers kontakt med myndigheden.
 
HVILKET HJEMMELSGRUNDLAG? 
Der er ikke i den skrevne lovgivning en 
regulering af adgangen til at træffe 
afgørelse om at begrænse borgeres 
adgang til forvaltningen. Hjemmels-
grundlaget udledes derimod af ulov-
fæstede retsgrundsætninger om 
anstalts forhold. Offentlige myndigheder 
har med disse retsgrundsætninger 
adgang til at udstede regler eller træffe 

konkrete beslutninger om en række 
praktiske forhold, fx adgangsforhold, 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger 
mv. Dette kaldes anstaltsanordninger. 

BETINGELSER 
En begrænsning i adgangen til 
forvaltningen er bl.a. underlagt kravet 
om saglighed. Det betyder, at indgrebet 
skal være begrundet i hensyn til 
institutionens virksomhed – typisk ro 
og orden. 

Derudover skal forvaltningen vælge det 
mindst indgribende middel til at opnå 
formålet. Hvis der findes andre, mindre 
indgribende midler (fx et mere begrænset 
kontaktforbud), vil beslutningen være i 
strid med proportionalitetsprincippet. I 
vurderingen vil man typisk skulle se på 
karakteren af de handlinger, der er gået 
forud for forbuddet, og hvilke 
begrænsninger der vil kunne mindske 
dette tilstrækkeligt. 

Der skal normalt også fastsættes en 
tidsmæssig grænse, så en begrænsning 
ikke kommer til at gælde længere tid, 
end der er behov for 

BEGRÆNSNING AF 
BORGERES ADGANG  
TIL FORVALTNINGEN

EKSEMPLER PÅ BEGRÆNSNING I 
ADGANGEN

 • Forbud mod personligt fremmøde
 • Telefonisk kontaktforbud eller 
forbud mod at sende mails
 • Krav om forudgående aftale før 
fx personlig eller telefonisk kontakt
 • Begrænsning af tidsrummet for 
kontakt
 • Tilkendegivelse om ikke at ville 
svare på mails, medmindre der er 
væsentligt nyt.

OBS: ER DET EN AFGØRELSE?
Du skal være opmærksom på, om beslutningen er så vidtgående over for 
borgeren, at den har karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand.  
Hvis det er tilfældet, skal borgeren partshøres i forbindelse med afgørelsen,  
og forvaltningslovens regler om begrundelse mv. skal iagttages. 
Ved vurderingen af om der er tale om en afgørelse eller ej, vil du typisk skulle 
se på, hvor indgribende din beslutning er for borgeren. Sætter du fx 
begrænsninger for pårørendes besøgsadgang til et plejehjem, vil det ofte 
kunne være så indgribende, at der er tale om en afgørelse.
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