
Eksamen i JUROFF1200 - Forvaltningsrett - vår 2006 

Onsdag 5. april 

Eksamenstid: Kl 10.00 – 15.00 

Del I 

Spørsmål 1: 

1. Hvilken betydning har det at en avgjørelse anses som et “enkeltvedtak” i forvaltningslovens forstand 

(vilkårene for hvilke avgjørelser som anses som enkeltvedtak, skal ikke behandles)?  

2. Hvilken betydning har det at en person anses som “part” i forvaltningslovens forstand (vilkårene for 

hvem som anses som part, skal ikke behandles)?  

  

Spørsmål 2: 

Enkeltvedtak skal grunngis heter det i forvaltningsloven § 24 første ledd første punktum. Hvilke hensyn er 

det som ligger bak denne regelen? 

Spørsmål 3: 

Gi en kort redegjørelse for hensynene bak offentlighet i forvaltningen. 

Del II 

Peder Ås var eier og daglig leder av puben Den brune i Lillevik. Puben var et stamsted for mange lokale 

karakterer. Her kunne de ta morgenpilsen og røyke rullings, de kunne få skikkelig norsk husmannskost og 

stedet var i det hele deres sosiale møtested. For å sikre at gjestene også kunne røyke i dagslys, hadde 

Peder laget en vinterhage ut mot gaten. Vinterhagen bestod av tre glassvegger og et glasstak. Den fjerde 

veggen var selve bygningen hvor puben lå. Gjestene hadde tilgang til vinterhagen fra puben. 

Lars Holm var eier og daglig leder av utestedet Ute og Inne. Dette var et møtested for unge festrøykende 

mennesker. Stedet var populært blant ungdommene i Lillevik. Det var ekstra stas de gangene Holm åpnet 

bakgården på stedet som var dekket av et glasstak. Utestedet lå vis a vis Den brune. 

Den 1. juni 2004 trådte røykeforbudet på serveringssteder i kraft, jf. tobakksskadeloven § 6 annet ledd 

tredje punktum (vedlagt). To uker senere var to representanter fra Lillevik kommune på tilsynsbesøk hos 

Den brune og Ute og Inne for å undersøke om henholdsvis vinterhagen og bakgården var serveringssteder. 

Under tilsynet hos Den brune uttalte representantene til Peder at det var nok å fjerne de to korte 

glassveggene for at vinterhagen kunne anses som en uteservering som ikke var omfattet av røykeforbudet. 

Peder var misfornøyd med dette, og representantene sa at han da heller fikk håndheve røykeforbudet når 

pålegget kom. 

Under tilsynet hos Ute og Inne uttalte representantene at Lars måtte fjerne glasstaket for å sikre tilstrekkelig 

luftgjennomstrømning. I motsatt fall var bakgården å anse som et serveringssted. Da representantene var 

på vei ut, spurte Lars om Peders vinterhage gikk klar av røykeforbudet. Da han hørte at Peder kanskje 

kunne gå klar av røykeforbudet ved bare å fjerne kortveggene i vinterhagen, ble han rasende. Han skrev 

samme ettermiddag en klage til Fylkesmannen hvor han mente endringene av vinterhagen ikke var 



tilstrekkelige. Uansett var dette usaklig forskjellsbehandling når han måtte fjerne sitt glasstak. Kommunen 

avviste den 20. juni klagen. 

Spørsmål 1: Drøft og avgjør om kommunen kunne avvise klagen. 

Spørsmål 2: For det tilfelle at klagen skulle vært behandlet, kan Lars høres med sin anførsel om usaklig 

forskjellsbehandling? 

To uker senere, den 29. juni, fikk Peder pålegg om å fjerne de to kortveggene i vinterhagen for å gå klar av 

røykeforbudet. Den lange glassveggen og glasstaket kunne bli værende. Hvis han ikke gjorde dette, måtte 

han håndheve røykeforbudet i vinterhagen. Samme dag som Peder fikk underretning om pålegget, brøt det 

ut brann på kjøkkenet i Den brune. Slukkingen og den senere oppryddingen tok all hans tid. Det var først 

den 1. august Peder kom på at han hadde fått pålegg om å gjøre endringer i vinterhagen for å gå klar av 

røykeforbudet. Peder syntes dette var noe tull. Hans gjester hadde jo alltid kunnet ta seg en rullings i Den 

brune, og dette gjaldt ikke minst i vinterhagen. Han påklaget derfor pålegget til Fylkesmannen samme dag. 

Spørsmål 3: Drøft og avgjør om tobakksskadeloven § 6 gir hjemmel for pålegget. 

Spørsmål 4: Drøft og avgjør om Peder har klaget innen fristen. 

Spørsmål 5: Drøft og avgjør om kommunen kan avvise klagen dersom Peder ikke har klaget innenfor fristen 

***** 

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

*** 

 

 


