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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2016 

Dato: Fredag 6. mai 2016 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

EURO2101 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal 

handlefrihet 

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. 
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*** 
 
 

Sensuren faller fredag 27.mai klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 06.05.2016 


