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DEL I: Praktikum (ca. 4 timer) 

Friluftsmannen Peder Ås bodde alene i en leid leilighet. Pengene han tjente, brukte han 

hovedsakelig på den store hytta si, «Pederbo», ved innsjøen Gåsungen i Femundstraktene. Det var 

en velutstyrt hytte, som ble brukt flittig både sommer og vinter. 

Peder hadde sønnen Ole, født i 1967. Peder hadde aldri bodd sammen med Oles mor, og Ole vokste 

opp hos moren. Ole tilbragte imidlertid mye tid sammen med Peder på Peders hytte.  

I 1997, da Peder var 60 år gammel, traff han den 20 år yngre Marte Kirkerud. Peder flyttet inn i 

Martes leilighet og sa opp leieforholdet til sin egen leilighet. 

Peder og Marte tilbragte mye tid på hytta. Etter at Peder gikk av med pensjon i 2004, flyttet de til 

hytta. Marte beholdt likevel leiligheten, slik at hun hadde et sted å overnatte når hun måtte arbeide 

i byen. Ellers arbeidet Marte fra hytta. 

Etter hvert ble Peder bekymret for hvordan Martes bosituasjon ville bli etter hans død. Marte 

fortalte stadig om hvor godt hun trivdes ved Gåsungen, og hvor mye hun mislikte byen, så Peder 

ønsket ikke at hun skulle bli nødt til å flytte tilbake. Men i og med at Peder hadde barn, og hytta 

utgjorde nesten hele Peders formue, ville han ikke kunne sikre Marte hytta ved testament. Peder 

mente dessuten at det var riktig at Ole skulle overta hytta. For å løse dette, bestemte Peder seg i 

2007 for å skille ut en tomt fra hyttetomten. Hyttetomten var stor, 7.000 m², og han skilte ut en 

tomt på 2.000 m² på sjøsiden av den gamle hytta. På den nye tomten fikk han satt opp en mindre 

hytte, som fikk navnet «Martebo». Med en del selvbyggerinnsats fra Peder kostet den nye hytta ca. 

1.000.000 kroner. Da den nye hytta sto ferdig høsten 2007, overførte Peder den til Marte. Det ble 

utstedt skjøte i Martes navn. Skjøtet ble tinglyst, og fra 2008 oppførte Marte «Martebo» i sin 

selvangivelse. Peder og Marte ble begge boende i den gamle hytta. Den nye hytta ble imidlertid 

brukt til gjester. Den ble også sporadisk leid ut til turister. Utleieinntektene gikk inn på Martes 

konto. De løpende utgiftene til den nye hytta var ikke så store i og med at den var ny, men det lille 

som var av utgifter – som strøm og kommunale avgifter – ble dekket av Peder.  

I januar 2010 fikk Peder, som inntil da hadde vært i strålende form, påvist kreft i bukspyttkjertelen. 

Legene sa at han trolig hadde mellom tre og seks måneder igjen å leve. Peder bestemte seg da for at 

han skulle opprette testament for å rydde opp i noen småting som han mente det var greit å 

avklare. Testamentet ble opprettet i henhold til lovens formkrav. Det inneholdt i punkt 1 en 

bestemmelse om at Ole skulle arve hytta «Pederbo». I punkt 2 het det at Marte og hennes eiendom 
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«Martebo» skulle ha rett til bilvei over tomten til «Pederbo», og at veiretten skulle tinglyses på 

grunnboksbladet til «Pederbo». Veien som Marte skulle bruke, lå 20 meter fra «Pederbo». 

Peder døde i mai 2010. Ved Peders død var «Pederbo» verdt 3.000.000 kroner. For øvrig etterlot 

Peder seg 500.000 kroner i bankinnskudd. «Martebo» var verdt 1.500.000 kroner. 

Etter Peders død ble det tvister mellom Ole og Marte. Ole mente at «Martebo» tilhørte dødsboet. 

Det var ikke brukt testaments form i forbindelse med overføringen til Marte. Dessuten var det lite 

ut over det rent formelle som tilsa at Marte var blitt eier. Ole mente det var åpenbart at gaven var 

gitt for å sikre Marte etter Peders død, og at den derfor måtte anses som en dødsdisposisjon.  Marte 

mente på sin side at overføringen var fullt gjennomført på alle måter, og at det var klart at 

«Martebo» ikke skulle trekkes inn i dødsboet. For det tilfelle at overføringen av «Martebo» ikke 

kunne settes til side som dødsdisposisjon, mente Ole at han ikke trengte å respektere Martes 

veirett. Ole mente at en veirett over «Pederbo» ville krenke hans pliktdelsrett. Marte avviste dette. 

Veiretten var bare verdt 100.000 kroner. Peder kunne rå over langt mer enn det ved testament. 

 

Spørsmål 1: Er overføringen av «Martebo» fra Peder til Marte en livsdisposisjon eller en 

dødsdisposisjon? 

 

Spørsmål 2: Kan Ole motsette seg Martes veirett etter testamentet? 

 

Etter samtaler med sin advokat, kom Ole til at risikoen ved å gå til sak mot Marte ble for stor. Han 

slo seg derfor etter hvert til ro med at Marte hadde overtatt «Martebo», og at hun hadde veirett 

over «Pederbo». 

Etter Peders død solgte Marte leiligheten i byen og sluttet i sin gamle jobb. Hun flyttet inn i 

«Martebo». Hun hadde lenge holdt på med fiske av innlandsfisken sik i Gåsungen. Siken fikk hun 

røkt i et røkeri nede i bygda. Hun hadde tidligere solgt den røkte siken fra en mobil salgsbod. Etter 

at hun flyttet inn i «Martebo», bestemte hun seg for å investere i en toppmoderne røkeovn i 

tilknytning til hytta, slik at hun kunne stå for hele produksjonen selv. 

Martes røkte sik ble etter hvert veldig populær. Ovnen var i gang nesten hver dag. Kunder begynte 

å strømme til hytta. De kjørte over Oles eiendom på vei til hytta. To ganger i uken kom det også 

lastebiler fra fiskeforhandlere til hytta for å hente varer. Det var ikke lenger behov for å reise rundt 

for å selge fisken fra den mobile salgsboden. 

Ole ble sterkt plaget av lukt og røyk fra røkeovnen, og av all trafikken over tomten. Han hadde 

tidligere reist til hytta for å få ro og frisk luft, men nå var det verken ro eller frisk luft der. Ole 

mente at virksomheten ved hytta måtte opphøre. Han mente at man måtte kunne forvente frisk luft 

og ro ved en idyll som Gåsungen. Dessuten mente han at trafikken over tomten var langt større enn 

det Marte hadde rett til i kraft av veiretten. Det var tross alt veirett til en hytte, ikke til en 
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fiskefabrikk. Marte mente hun var i sin fulle rett til både å fortsette virksomheten og å bruke veien i 

det omfanget som ble gjort. Hun mente at Ole måtte tåle lukten av røkt fisk når han holdt til ved en 

innsjø. Å røke sik var en tradisjon i området. Marte mente også at bruken av veien ikke var mer enn 

det Ole måtte tåle. Hvis kjøpere og forhandlere skulle gå de ca. 500 meterne fra hovedveien, ville 

det i stedet bli stor trafikk til fots over tomten. Det var en rett til bilvei, og det ville være urimelig 

om de som kom med lastebiler måtte bære fisken til fots til og fra lastebilene. De ville da måtte 

krysse Oles tomt mange ganger for hver leveranse.  

 

Spørsmål 3: Kan Ole kreve at røkingen av sik opphører? 

 

Spørsmål 4: Forutsatt at røkingen ikke må opphøre: Har Marte rett til å bruke bilveien også for 

røkerivirksomhetens kunder? 

DEL II: Teori (ca. 2 timer) 

Redegjør, gjerne med eksempler fra rettspraksis, for hvordan rettsanvenderens egne vurderinger 

(bruk av reelle hensyn) kan medføre en utvidende lovtolking. 

 

 

*** 
 
 
 
 

Oslo,  

 

 

Kjetil M. Larsen 

Faglig eksamensleder 


