
JUROFF 1201 høsten 2009 

I 

Spørsmål 1: Hva er en rettskildefaktor? Nevn de viktigste rettskildefaktorene i det norske rettssystemet, og 

forklar kort hva disse består i.  

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:  Gjør rede for hvilken adgang statlige klageinstanser har i klageomgangen til å endre vedtak 

truffet av kommune eller fylkeskommune. 

II 

I 2002 arvet Peder Ås en god slump med penger. Huset i Lilleby som han og familien bodde i var i minste 

laget, og Peder bestemte seg for å utvide. Han søkte om og fikk godkjent oppføring av nytt tilbygg samt 

rehabilitering av den gamle fasaden. 

Av uklare grunner mislikte Peders nabo, Hans Tastad, den nye situasjonen med et stort og fint nabohus. En 

julidag i 2005, mens familien Ås var bortreist på ferie, benyttet Tastad anledningen til å finmåle avstanden 

fra nabogrensen og til kanten av tilbygget. Det viste seg at den korteste avstanden fra ett av hjørnene og til 

nabogrensen var på 3 meter og 55 cm. Nesten en halv meter kortere enn minimumsavstanden på 4 meter, 

jublet Hans Tastad for seg selv. Han rapporterte forholdet inn til bygningsmyndigheten i Lilleby kommune, 

og ba om at det ble tatt affære sporenstreks. 

Noen uker senere tilskrev bygningsmyndighetene Peder Ås, og ba om at han la frem dokumentasjon på at 

avstandskravet på fire meter i plan- og bygningsloven § 70 nr. 2 er overholdt. Peder skrev umiddelbart 

tilbake, og opplyste om at han hadde brukt de kommunale kartene ved beregningen av størrelsen på 

tilbygget. Dersom kartene inneholdt feil, kunne ikke han lastes for dette. 

En av saksbehandlerne i Lilleby kommune foretok befaring av eiendommen senere samme høsten. 

Byggegrensen ble da kontrollert nærmere. Dette skjedde uformelt uten at noen av partene i saken var 

varslet. Også saksbehandleren kom til at deler av tilbygget lå innenfor firemetersgrensen. 

Etter dette skrev kommunen på ny til Peder Ås. I brevet opplyste kommunen om at tilbygget var oppført i 

strid med plan- og bygningsloven § 70 nr. 2. Kommunen ba om at Peder søker om dispensasjon fra 

avstandskravet, jf. plan- og bygningsloven § 7, og orienterte samtidig om at det må betales et eget 

ulovlighetsgebyr for å få behandlet dispensasjonssøknaden. Gebyret er fastsatt i eget regulativ, jf. plan- og 

bygningsloven § 109, og er tre ganger høyere enn et vanlig byggesaksgebyr. Ulovlighetsgebyret må betales 

i tillegg til det vanlige byggesaksgebyret. 

Peder ble forbløffet da han mottok brevet fra kommunen, og kastet seg med en gang over tastaturet. I 

svarbrevet hevdet han at det var i strid med prinsippet om forsvarlig saksbehandling at kommunen befarte 

eiendommen hans uten at han var varslet og fikk være til stede. Noe ulovlighetsgebyr kom det ikke på tale 

å betale. Tilbygget var i samsvar med tillatelsen. Dersom kommunen mente at det i tillegg var nødvendig 

med dispensasjon, fikk den fatte dispensasjonsvedtaket på egen hånd. Uansett hadde ikke kommunen 

hjemmel til å fastsette et ulovlighetsgebyr i henhold til plan- og bygningsloven § 109. Det er bare utgifter til 

behandlingen av saken som kan dekkes etter denne bestemmelsen, anførte Peder. 

I brev av 10. desember 2005 traff kommunen vedtak om å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7. 

Det ble vist til at overtredelsen var mindre alvorlig, og unnskyldelig på grunn av unøyaktigheter i de 



kommunale kartene. Gebyrkravet ble imidlertid opprettholdt, under henvisning til at det er prinsipielt viktig å 

markere at ansvaret for at plan- og bygningslovens regler følges ligger hos tiltakshaveren selv. Gebyret er 

en automatisk følge av regulativet, og slike rent konstaterende avgjørelser kan ikke påklages, avsluttet 

kommunen. 

Naboen Hans Tastad ble ikke varslet om dispensasjonsvedtaket, men fikk vite om dette via en bekjent som 

jobbet i kommunen. Han påklaget vedtaket til fylkesmannen, og viste til at det ikke går an å gi dispensasjon 

uten at det foreligger en søknad. I den forberedende klagesaksbehandlingen avviste kommunen klagen, og 

viste til at Hans Tastad ikke er part i saken og derfor ikke har klagerett. Uansett har Tastad ingen 

beskyttelsesverdig interesse i å klage over gamle og for lengst etablerte forhold, mente kommunen. 

Peder Ås påklaget vedtaket om ulovlighetsgebyr. Han viste til sine tidligere argumenter, og tilføyde at det 

måtte være klageadgang på denne typen avgjørelser, som i realiteten fungerer som en bot. 

1 Var det en saksbehandlingsfeil at Peder Ås ikke ble varslet før kommunen befarte eiendommen hans? 

2 Har kommunen hjemmel til å gi såkalt ulovlighetsgebyr etter plan- og bygningsloven § 109?  

3 Har Peder Ås rett til å klage over vedtaket om ulovlighetsgebyr? 

4 Har Hans Tastad rett til å klage over vedtaket om dispensasjon? 

5 Har kommunen adgang til å treffe vedtak om dispensasjon uten at det foreligger søknad fra Peder Ås? 

  

NB. Tidligere plan- og bygningslov § 7 er fra 1. juli 2009 opphevet og erstattet av ny lov §§  

19-1 og 19-2. Du skal legge den gamle bestemmelsen til grunn for besvarelsen, jf. vedlegget.  

De øvrige bestemmelser som det er vist til i oppgaven, og som er inntatt i vedlegget, gjelder  

fortsatt. 

 

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

 


