
Eksamen i JUROFF1200 - Forvaltningsrett - vår 2005 

Tirsdag 5. april 

Eksamenstid: Kl 10.00 – 15.00  

1. Besvar følgende spørsmål om instruksjonsmyndighet: 

1. Hvor omfattende myndighet har Regjeringen til å instruere sentrale og lokale forvaltningsorganer?  

2. Hva blir rettsvirkningen av å overtre lovlige instrukser?  

           

2. Hva er forholdet mellom taushetsrett, taushetsplikt og offentlighetsloven?  

           

3. Hvilke konsekvenser kan det ha at et enkeltvedtak lider av saksbehandlingsfeil, og hvilke momenter 

spiller inn ved vurderingen av om feilen får slike virkninger?  

4. Praktisk oppgave 

Åsen er et boligområde i Storvik kommune, beliggende ca. 2 kilometer fra Storvik sentrum. Bebyggelsen 

består i all hovedsak av villaer. Alle eiendommene har romslig hage. Åsen er et svært attraktivt strøk, og 

eiendomsprisene her har alltid ligget langt høyere enn det som er gjennomsnittet for kommunen som helhet. 

Et av særtrekkene ved Åsen er at både hus og hager gjennomgående er svært velholdte. En eiendom - 

Pynten - skiller seg imidlertid ut i negativ retning. Selve huset er det ikke så mye å utsette på, men hagen, 

som er på nesten tre mål, ser ganske ustelt ut. Gresset er ikke klippet de siste årene, og gamle frukttrær er 

dels forvokst og dels blåst over ende. Det er 74-åringen Lars Holm som eier Pynten. Han har bodd på 

eiendommen hele sitt liv. 

Naboene til Pynten ergrer seg svært over den overgrodde hagen. Av hensyn til naboforholdet har imidlertid 

ingen av dem ønsket å ta dette opp med Holm direkte. Våren 

1998 henvender tre av naboene sammen seg skriftlig til kommunen, med anmodning om at den pålegger 

Holm å rydde opp i hagen. 

I kommunen er man først usikker på om den har adgang til å pålegge Holm å rydde opp i hagen. Saken 

sendes en av byens advokater, med anmodning om en skriftlig uttalelse. Når svaret fra advokaten foreligger, 

settes saken opp til behandling i kommunens tekniske utvalg. Både Holm og de tre naboene som 

henvendte seg til kommunen mottar en kort skriftlig orientering om at det er innhentet et juridisk råd, og om 

at saken skal behandles i teknisk utvalg. 

Da Holm mottar brevet fra kommunen, blir han svært urolig. Han henvender seg til kommunen og ber om å 

få se den henvendelsen som startet saken og advokatens uttalelse. Omtrent samtidig får journalist Hansen i 

Storviksposten høre om saken, og ber om å få se advokatens uttalelse. Begge anmodningene avslås, idet 

kommunen mener den ikke har plikt til å gi innsyn i disse dokumentene. 

Spørsmål l   Drøft og avgjør om Lars Holm har krav på å få se brevet fra naboene. 

Spørsmål 2: Drøft og avgjør om Lars Holm har krav på å få se noe i uttalelsen fra advokaten. 

Spørsmål 3: Drøft og avgjør om journalist Hansen har krav på å få se noe i uttalelsen fra advokaten. 

I august 1998 pålegger kommunen Lars Holm å rydde opp i hagen. I vedtaket gjøres Holm oppmerksom på 

at han kan påklage vedtaket til fylkesmannen, som har fått delegert myndighet fra departementet. Som 

grunnlag for pålegget viser kommunen til plan- og bygningslovens § 104, som lyder: 



"l tettbygde strøk skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller 

annen bruk av ubebygd areal, når den etter kommunens skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til 

vesentlig ulempe for andre. Der forhold ved lagring, annen bruk eller terreng i nærheten av byggverk kan 

gjøre opphold eller ferdsel farlig, kan kommunen pålegge eier å gjennomføre nødvendige sikringstiltak." 

Holm påklager vedtaket, og anfører at plan- og bygningslovens § 104 ikke gir hjemmel for pålegg i dette 

tilfellet. Han sier også at selv om loven i og for seg skulle gi hjemmel for et pålegg, er pålegget urettmessig 

fordi det vil virke urimelig overfor ham. Holm viser til at han er sterkt svekket av sykdom, og derfor ikke kan 

rydde i hagen selv. Med bare alderspensjon som inntekt kan det heller ikke forventes av ham at han leier 

inn arbeidskraft til oppgaven. 

Spørsmål 4: Drøft og avgjør om plan- og bygningslovens § 104 gir hjemmel for pålegget. 

Spørsmål 5: Forutsatt at loven hjemler pålegg om å rydde opp i hagen:  

1. Drøft og avgjør hvor fritt fylkesmannen står til å sette til side pålegget fra kommunen hvis fylkesmannen 

finner pålegget urimelig.  

2. Hvordan ville du som fylkesmann ha avgjort saken? Begrunn svaret.  

*** 

 

 


