
JUROFF1200 høsten 2005 

Torsdag 8. desember 

Eksamenstid: Kl 10.00 – 16.00  

Tillatte hjelpemidler:                              Lovtekster og forskrifter, ikke lærebøker eller 

                                                            lovkommentarer 

  

Oppgavesettet er på 4 – fire – sider, inklusive vedlegg. Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du 

begynner å svare på spørsmålene.  

I  

Spørsmål 1:      a) Hvilken betydning har lovforarbeider ved tolkning av lover?  

                        b) Gi noen eksempler på dokumenter som regnes som lovforarbeider.   

c) Hvilke hensyn taler for og mot å legge vekt på lovforarbeider ved tolkning av lover?  

Spørsmål 2:      Forklar hva som menes med motstrid mellom rettsregler. Hvordan løser vi slik motstrid? 

(Harmonisering og avveining av rettskildefaktorer skal ikke behandles).  

Spørsmål 3:      a) Hva forstår vi med at et forvaltningsorgan har instruksjonsmyndighet? Gi eksempel.  

b) Hva er hjemmelen for forvaltningsorganers instruksjonsmyndighet?  

c) Gjør kort rede for hvilke grenser som gjelder for instruksjonsmyndigheten.  

II 

Oppstad kommune er en typisk fraflyttingskommune, med nedlagte smelteverk, gårdsbruk i brakk og stort 

mannsoverskudd. Kommunen har imidlertid vill og vakker natur, og turisme har vært et sentralt element i 

kommunens strategi for næringsutvikling de senere årene.  

I 2002 vedtok kommunestyret kommuneplanens arealdel. Dette er en grovmasket, men rettslig bindende 

plan for hele kommunen, jf plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-6 andre avsnitt. I planen ble det lagt ut flere 

nye hyttefelt. Det var imidlertid stor uenighet både blant bygdas innbyggere og blant politikerne hvor de nye 

hyttefeltene skulle ligge. Etter omfattende diskusjoner ble planen til slutt vedtatt med knappest mulig margin, 

hvor ordførerens dobbeltstemme gjorde utslaget.  

Ett av hyttefeltene i kommuneplanen ble lagt til deler av utmarka på gårdsbruket «Buhaug». Antall hytter og 

hovedelementene med hensyn til vei vann og kloakk var fastlagt i kommuneplanens arealdel, mens den 

nærmere plasseringen av hyttene, utformingen, utnyttelsesgraden m.m. var forutsatt å skulle vedtas i 

reguleringsplan for det enkelte hyttefelt. I de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel var det 

bestemt at utbygging av hyttefelt ikke kunne skje før det var vedtatt en reguleringsplan for området. En 

reguleringsplan er en detaljert og bindende plan for et nærmere avgrenset område, jf. pbl. §§ 22 – 33.  

Som vanlig er i reguleringssaker, fremmet eieren av «Buhaug», Knut Buhaug, reguleringsforslag for 

hyttefeltet på eiendommen. Dette skjedde tidlig på året i 2004.  Planforslaget ble sendt ut til høring på vanlig 

måte. Det kom inn protester fra eieren av naboeiendommen «Solås», Einar Solås. Han mente at det ikke 



var egnet for hyttebygging på «Buhaug», da det planlagte feltet lå vanskelig til for utbygging og med lite lys 

og utsikt. 

Ved avstemningen i kommunestyret over reguleringsforslaget, fratrådte ordføreren på grunn av inhabilitet i 

saken. Bakgrunnen var at ordførerens svigerfar var bror til Knut Buhaug. Svigerfaren eide dessuten selv en 

ideell fjerdepart av gårdsbruket.  

Kommunestyret vedtok planen enstemmig på forsommeren 2004. Når det gjaldt innvendingene fra Solås, 

ble det i saksfremlegget vist til at disse forholdene ble det tatt stilling til i forbindelse med vedtakelsen av 

kommuneplanens arealdel og at det ikke var noen grunn til å ta en omkamp om dette. 

Storås bestemte seg for å påklage vedtaket til fylkesmannen, som var rett klageinstans i hht delegasjon 

etter pbl. § 15. Ved siden av anførslene knyttet til selve eiendommen, anførte Solås at det forelå 

saksbehandlingsfeil ved at ordføreren hadde deltatt ved behandlingen av kommuneplanens arealdel to år 

tidligere. Siden Solås ikke kunne påklage kommuneplanens arealdel særskilt, jf. pbl. 20-5 åttende ledd, 

hevdet Solås at slik denne saken lå an, måtte kommuneplanens arealdel ses som tilrettelegging av 

grunnlaget for vedtaket om reguleringsplan.  

Kommunestyret foretok foreberedende klagesaksbehandling etter forvaltningsloven § 33. Klagen ble ikke 

tatt til følge. Kommunen viste til at reguleringsvedtaket måtte ses for seg, og at ordføreren ikke hadde 

tilrettelagt for reguleringsvedtaket ved sin deltakelse under behandlingen av kommuneplanens arealdel. 

Uansett kunne ikke ordføreren være inhabil ved vedtakelsen av kommuneplanens arealdel, da denne 

planen omfatter alle eiendommer i kommunen. Inhabilitet i slike sammenhenger vil gjøre vedtak i plansaker 

helt umulig, anførte kommunen. Eventuell inhabilitet kunne dessuten ikke gjøre vedtaket ugyldig etter 

kommunens syn.  

Klagen ble deretter sendt over til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

1          Tilrettela ordføreren grunnlaget for reguleringsplanen?  

2          Forutsett ja under spørsmål 1: Var ordføreren inhabil under behandlingen av      kommuneplanens 

arealdel?  

3          Forutsett ja under spørsmål 1 og 2: Hvilken betydning får inhabiliteten 

for           reguleringsvedtakets gyldighet?  

4          Kan fylkesmannen under klagebehandlingen ta stilling til klagerens anførsel om at det ikke er egnet 

for hyttebygging på «Buhaug»? Spiller det noen rolle i den forbindelse at det er kommunestyret som har 

truffet reguleringsvedtaket?  

Hos fylkesmannen ble klagen avvist. I begrunnelsen ble det vist til at en reguleringsplan gjelder alle som 

planlegger tiltak på den eiendom som reguleres. Det dreier seg derfor ikke om et enkeltvedtak, men om en 

forskrift, og forskrifter kan ikke påklages, sa fylkesmannen.  

5          Hva innebærer det at klagen blir avvist? Var det riktig å avvise klagen?  

En tid etter at kommunestyret i Oppstad kommune hadde behandlet reguleringsplanen, fremmet Knut 

Buhaug forslag om reguleringsendring. Nye geologiske undersøkelser hadde vist at deler av veitraseen 

burde legges i et annet leie enn det som var fastsatt i reguleringsplanen. Da det var om å gjøre å få 

avsluttet veibyggingen før vinteren, ba Buhaug om at endringsforslaget ble behandlet så fort som mulig.  



Endringsforslaget ble sendt ut til høring og lagt ut til offentlig ettersyn på vanlig måte. Formannsskapet fikk 

saken til behandling for innstilling til kommunestyret den 10. september 2004. Det var da tre uker til neste 

ordinære kommunestyremøte. I samråd med rådmannen, foreslo ordføreren at formannsskapet skulle treffe 

vedtak i saken etter den såkalte hasteparagrafen i kommuneloven § 13. Forslaget ble vedtatt, og 

formannsskapet traff vedtak om reguleringsendring.  

Da kommunestyret tre uker senere ble orientert om hastevedtaket, ble det fra en av representantene reist 

spørsmål ved bruken av den såkalte hasteparagrafen. Det ble vist til at kommunestyret ikke hadde truffet 

vedtak om at formannsskapet hadde hastekompetanse i slike saker. Ordføreren sa i sitt innlegg at 

myndigheten til å treffe hastevedtak følger direkte av loven og at det ikke trengtes et eget 

delegasjonsvedtak 

6          Må kommunestyret treffe eget vedtak om å gi formannsskapet hastekompetanse?          Begrunn 

svaret.  

***** 

Alle spørsmål i del I og del II skal besvares. De to delene teller likt ved sensuren. Lykke til!  

Trondheim den 16. november 2005 

Bjørn O. Berg  

Vedlegg 1: Utdrag fra kommuneloven av 1992 nr. 107  

§ 13. Utvidet myndighet i haste-saker.  

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, 

kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av 

annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.  

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste 

møte.  

  

Vedlegg 2: Utdrag fra plan- og bygningsloven av 1985 nr. 77  

§ 20-6. Virkninger av kommuneplanen  

       Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.  

       Tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med arealbruk 

eller bestemmelser fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig 

ulempe for gjennomføringen av planen. For områder som skal båndlegges for nærmere angitte formål i 

medhold av denne eller andre lover, jfr. § 20-4 første ledd nr. 4, er virkningen av arealdelen begrenset til 4 

år fra planen er vedtatt av kommunestyret. Departementet kan etter søknad fra kommunen forlenge 

virkningen med inntil 2 år.  

       Når ikke annet er bestemt, gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre rikspolitiske bestemmelser, 

reguleringsplan og bebyggelsesplan, men faller bort i den utstrekning den strider mot slike bestemmelser 

som senere blir gjort gjeldende.  

 


