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1 Oppgaven 

Oppgaven lyder slik: 

 

«I 

 

Miljødirektoratet har foreslått å forby bruk av olje til oppvarming av boliger. 

Forslaget er begrunnet i klimahensyn, nærmere bestemt hensynet til å begrense 

utslippene av CO2 til atmosfæren. 

1) Vil et slikt forbud være et tiltak med en tilsvarende virkning som en kvantitativ 

importrestriksjon, jf. EØS-avtalen art. 11, på olje? 

2) Vil det spille noen rolle for vurderingen om oljen kan brukes til andre formål 

enn oppvarming? 

3) Forutsett at et forbud mot bruk av olje til oppvarming av boliger er et tiltak med 

en tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon. Kan forbudet likevel 

vedtas? 

 

Alle spørsmålene skal besvares, og det er fint om du forankrer drøftelsene dine i 

avgjørelser fra EU-domstolen og/eller EFTA-domstolen. 

 

 

II 

Domstolene i EFTA-statene i EØS kan be EFTA-domstolen om uttalelser om 

tolkningen av EØS-avtalen, jf. avtale mellom EFTA-statene om et overvåkingsorgan 

og en domstol (ODA) artikkel 34. 

Høyesterett har, blant annet i dommen gjengitt i Rt. 2000 side 1811 (Finanger I), 

uttalt at Høyesterett har myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til om og i 

hvilken utstrekning den rettsoppfatningen som kommer til uttrykk i en slik 

tolkningsuttalelse skal legges til grunn. Redegjør for grunnlaget for dette 

standpunktet. Drøft deretter fordeler og ulemper ved en slik holdning til EFTA-

domstolens tolkningsuttalelser. 

 

 

Både I og II skal besvares. Del I teller 2/3, og del II teller 1/3.» 

 

 

2 Kunnskapskrav, læremidler og undervisning 

Studentene leser Sejersted m.fl., EØS-rett, 3. utgave, og de problemstillinger del I 

reiser er godt dekket i kapittel 17. Når det gjelder del II, stiller besvarelsen av denne 

større krav til studentene, fordi de her er nødt til å trekke på fremstillingen i spredte 



deler av «EØS-rett».  Både reglene om frie varebevegelser og betydningen av EFTA-

domstolens praksis ved tolkningen av EØS-avtalen – som del II spør etter, har vært 

viet atskillig oppmerksomhet i undervisningen. 

Ved vurderingen av besvarelsene er det særlig to forhold som må tillegges vekt. 

Det første er at vi ikke har med jusstudenter å gjøre. Dette innebærer at vi ikke så godt 

kan stille de samme kravene som dem vi stiller til jusstudenter – typisk ved 

vurderingen av besvarelser til JUS2111 hvor EØS-rett utgjør en del av fagkretsen. Det 

andre forholdet som må tillegges vekt, er at «EØS-rett» i siste utgave kom ut i 2011. 

Dette innebærer at sentrale avgjørelser om for eksempel STX-saken, Rt. 2013 side 

258 ikke er omtalt. Dette har nok først og fremst betydning i relasjon til besvarelsen 

av del II, men også ved vurderingen av besvarelsene av del I, er det av betydning at 

praksis fra EU- og EFTA-domstolen fra de siste fem årene ikke er behandlet i 

læremidlene. 

Veiledningen nedenfor er ment som en hjelp til sensorene. Den er skrevet uten at 

jeg har lest noen besvarelser. Det er fristende å parafrasere over Høyesterett i Rt. 2000 

side 1811 og si at veiledningen er rådgivende, og at i dette ligger at sensorene har 

myndighet og plikt til selvstendig å vurdere om og i hvilken utstrekning de vil legge 

veiledningen til grunn for sine avgjørelser.  

3 Om del I 

I del I, som teller 2/3, er det første spørsmålet om et forbud mot bruk av olje til 

oppvarming av boliger er et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ 

importrestriksjon på olje. Ved besvarelsen av dette kan det – som så ofte ellers – være 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i Dassonvilleformelen, og spørre om et slikt forbud 

direkte eller indirekte, aktuelt eller potensielt kan hindre samhandelen mellom EØS-

statene. Svaret på dette spørsmålet er klart nok ja. Enkelte vil kanskje så gå over til å 

diskutere Keck-doktrinen. Dette bør i så fall gjøres svært kort, et forbud mot bruk av 

olje til oppvarming av boliger er ingen regulering av «bestemte former for salg», og 

det er dette Keck-doktrinen gjelder. 

Kandidatene bør se at det foreslåtte forbudet er et forbud mot å bruke en vare til 

visse formål, og dermed forbindelseslinjen til EU-domstolens praksis om 

bruksbegrensninger. Her er de sentrale avgjørelsene sak C-110/05, Kommisjonen mot 

Italia (forbud mot bruk av tilhengere på mopeder og motorsykler) og sak C-142/05 

Mickelsson og Roos (Vannscooter). Disse to dommene kan tas til inntekt for at 

forbudet mot bruk av olje til oppvarming av boliger vil være et tiltak med tilsvarende 

virkning som en kvantitativ importrestriksjon dersom forbudet er til hinder for at oljen 

brukes etter sitt formål, eller bruken begrenses vesentlig, men ellers ikke. Faktum i 

oppgaven gir ikke holdepunkter for å drøfte om et forbud mot bruk av olje til 

oppvarming av boliger er til hinder for at oljen brukes etter sitt formål. Noen 

kandidater vil kanskje peke på at forbudet ikke er til hinder for at olje brukes til andre 

oppvarmingsformål, og noen vil kanskje påpeke at dersom olje til oppvarming av 

boliger har slike karakteristika at den ikke kan brukes til noe annet, vil et forbud mot 

bruk av olje til oppvarming av boliger være et tiltak med tilsvarende virkning som en 

kvantitativ importrestriksjon på slik olje. 



Dette leder over i spørsmål 2 under del I, der kandidatene er spurt om det spiller 

noen rolle om oljen kan brukes til andre formål enn oppvarming. Det korte svaret her 

er at det spiller en rolle, men det er å håpe kandidatene er noe mer utfyllende. Det vil 

her være nærliggende å gå noe nærmere inn på vurderingstemaet etter sak C-142/05 

Mickelsson og Roos (Vannscooter), nemlig om bruken av oljen begrenses vesentlig, 

og der påpeke at dersom olje bestemt for oppvarming av boliger også kan brukes til 

andre formål og dette medfører at bruksbegrensningen ikke er vesentlig, vil ikke 

forbudet være et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon. 

De kandidater som drøfter om det er et krav at varen kan brukes uendret, bør få 

honnør for det. Om det er et slikt krav er etter min oppfatning uavklart. Der produktet 

etter tilpasninger kan brukes til andre formål, kan det kanskje hevdes at forbudet ikke 

begrenser bruken vesentlig. På den annen side kan det hevdes at dersom tilpasninger 

er nødvendig, har vi ikke å gjøre med samme vare etter at tilpasningene er gjort. 

I spørsmål 3 blir kandidatene spurt om forbudet mot bruk av olje til oppvarming av 

boliger kan vedtas selv om det er et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ 

importrestriksjon. Dette er et spørsmål om forbudet kan forankres i EØS-avtalen art. 

13, eventuelt Cassis-doktrinen. 

Strengt tatt bør det her forutsettes at det ikke foreligger relevant 

sekundærlovgivning om spørsmålet. Dersom slik sekundærlovgivning foreligger, blir 

et første spørsmål om forbudet kan forankres i denne, og ved negativt svar, om den 

aktuelle sekundærlovgivningen gir uttrykk for en totalharmonisering eller ikke. Det er 

liten grunn til å forvente noe fra kandidatene her, men om det kommer noe, skal det 

selvfølgelig honoreres. 

Forbudet er begrunnet i klimahensyn, og det kan drøftes om slike hensyn er 

omfattet av oppregningen av relevante hensyn i EØS-avtalen art. 13. EU-domstolens 

avgjørelser i sak C-573/12, Ålands vindkraft og C-204 til 208/12 indikerer at 

klimahensyn kan rubriseres under hensynet til menneskers og dyrs liv og helse, og 

dermed kan ivaretas gjennom EØS-avtalen art. 13. Dette spiller likevel ikke så stor 

rolle i relasjon til et forbud mot bruk av olje til oppvarming av boliger. Dette forbudet 

er opprinnelsesnøytralt – det er irrelevant hvor oljen kommer fra – og da kan forbudet 

(også) begrunnes med henvisning til cassis-doktrinen. Det er ikke nok at forbudet er 

forankret i relevante hensyn, forbudet må også være egnet til å ivareta de anførte 

hensynene. Faktum i oppgaven gir ikke holdepunkter for å drøfte dette nærmere, og 

det må uten videre legges til grunn at forbudet er egnet til å redusere utslippet av CO2 

til atmosfæren. Helt åpenbart er likevel ikke dette, siden det ikke kan utelukkes at 

alternative oppvarmingsmåter også medfører CO2-utslipp. 

Det er videre et krav at samhandelen ikke begrenses i større grad enn nødvendig 

for å nå det beskyttelsesnivået som er satt. Heller ikke dette – som i «EØS-rett» er kalt 

kravet om forholdsmessighet (proporsjonalitet) – gir faktum holdepunkter for å drøfte, 

men det er fint om kandidatene nevner kravet. 

Heller ikke konsistenskravet, omtalt i «EØS-rett» på side 340, gir faktum grunnlag 

for å diskutere. 

Kandidatene er bedt om å svare på spørsmålet om forbudet kan vedtas. Dette 

krever at de avslutter drøftelsene sine med en konklusjon. Hva den er, er ikke 



avgjørende, selv jeg mener et er rimelig klart at et forbud mot bruk av olje til 

oppvarming av boliger må kunne vedtas uhindret av EØS-avtalen. 

 

4 Del II 

Del II tar utgangspunkt i Høyesteretts uttalelser i Rt. 2000 side 1811, Finanger I, om 

at Høyesterett har myndighet og plikt til selvstendig å ta stiling til om og i hvilken 

utstrekning den rettsoppfatning som kommer til uttrykk i en tolkningsuttalelse fra 

EFTA-domstolen skal legges til grunn. Kandidatene er bedt redegjøre for grunnlaget 

for dette standpunktet, og deretter fordeler og ulemper ved en slik holdning til EFTA-

domstolens uttalelser. 

Grunnlaget for standpunktet ligger klart nok i ODA art. 34, som uttrykkelig sier at 

EFTA-domstolens uttalelser er rådgivende. 

Drøftelsen av fordeler og ulemper med en slik holdning, kan knyttes opp til 

homogenitetsmålsettingen i EØS. 

En fordel ved at Høyesterett ikke ser seg bundet av EFTA-domstolens uttalelser, er 

at dette gjør det mulig å sikre homogenitet så vel der EFTA-domstolen har misforstått 

EU/EØS-retten som der avgjørelser fra EU-domstolen avsagt etter at EFTA-

domstolen har avgitt sin tolkningsuttalelse ikke så lett lar seg forene med EFTA-

domstolens tolkningsuttalelse. EFTA-domstolens avgjørelse i forente saker E-9 og E-

10/07, L’Oreal, kan godt nevnes i denne forbindelsen. Her uttaler EFTA-domstolen at 

det skal tungtveiende grunner til for ikke å legge den rettsoppfatningen som er 

kommet til uttrykk i en avgjørelse fra EU-domstolen til grunn også ved tolkningen av 

EØS-avtalen. Dette gjelder selv om EFTA-domstolen tidligere har uttalt seg om det 

samme tolkningsspørsmålet. 

En betenkelighet er at det ikke kan utelukkes at Høyesterett, eller andre norske 

domstoler for den saks skyld, kan ta feil når de finner at EFTA-domstolens uttalelse 

ikke er dekkende for gjeldende EØS-rett. 

Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2013 side 258, STX, illustrerer begge disse 

argumentene. Her fant Høyesterett at EFTA-domstolens utlegning av EØS-retten ikke 

var i samsvar med EU-domstolens praksis på området, og valgte derfor å se bort fra 

tolkningsuttalelsen. Dette er det ikke så mye å si på. Samtidig var nok Høyesteretts 

egen tolkning og anvendelse av de aktuelle direktivene heler ikke helt i samsvar med 

gjeldende EU/EØS-rett. 

Det er ikke så lett å se for seg hva kandidatene vil skrive her i del II. Jeg mener 

imidlertid vi bør kunne forvente at de bruker litt plass på homogenitetsdimensjonen 

ved Høyesteretts holdning. 

 

 

Åsgårdstrand 5. mai 2016  
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