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Kursoppgaver i forvaltningsrett JUS 2211 Våren 2017             
 

 

Temaer :  
1. dag: Vedtak, enkeltvedtak, forskrift, part  

Oppgave: 1, 2, 3, 4, 5 (Analyse av Rt.2010, s.612 – sårstell) 

 

2. dag: Habilitet, partsoffentlighet, utredning 

Oppgave: 6, 7, 8, 9 (Analyse av Rt.2009, s.661 – Husebyskogen)  

 

3. dag: Begrunnelse, klage, omgjøring,   

Oppgave: 10, 11, 12 (Analyse av Rt.2015 s.1388 – utlendingsloven) 

 

4. dag: Lovhjemmel 
Oppgave: 13, 14, 15, 16, 17 (Analyse av Rt.2010, s.612 – sårstell) 

 

5.dag: Domstolskontroll  

Oppgave: 18, 19 (Analyse av Rt.2015 s.1388 – utlendingsloven),  20 (Analyse av Rt.1996 s.78 – Bjørlo) 

 

6.-8.dag: Praktikumsoppgaver deles ut på kurset. 

 
 
 

Forvaltningsloven, vedtak, enkeltvedtak, partsbegrepet 

 

Oppgave 1 
a. Hvilken betydning har det hva slags avgjørelse vi står overfor?  

b. Er dette et vedtak etter forvaltningsloven § 2 eller ikke?  

- dispensasjon til å bygge i 100 meters beltet, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2,   

- avslag på søknad om dispensasjon til å bygge i 100 meters beltet,  

- sykehuset søker om dispensasjon til å bygge i 100 meters beltet,  

- midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1,  

- inngåelse av utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven §§ 17-1 og 17-2,   

- Skatteetaten gir en høringsuttalelse i forbindelse med en lovendring av skatteloven,  

- Skatteetatens veiledning til selvangivelsen,   

- To politibetjenter får en melding om å rykke ut til en ulykke,  

- Politiet fjerner skilter på en bil fordi den ikke er i teknisk forsvarlig stand, vegtrafikkloven § 36, 

- Politiet fjerner skilter på bilen fordi eieren ikke har betalt veiavgiften,   

- Naboene til en industribedrift ber forurensningsmyndighetene skjerpe kravene til utslipp. Myndighetene 

foretar seg ikke noe i saken. Forurensningsloven § 18 jfr. § 11.  

- fastsettelse av karakter på eksamen i JUS 2211, Universitets- og høgskoleloven § 3-9,  
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- du har søkt om uførepensjon, og trygdemyndighetene nekter deg innsyn i sakens dokumenter, 

folketrygdloven kap.12.  

- flytting av Konkurransetilsynet fra Oslo til Bergen,   

- Vannverket stenger av vannet fordi avgiften ikke er betalt  

- Aetat bestemmer seg for at åpningstiden på lokalkontorene nå skal være fra 10 til 14 i stedet for 9 til 15.  

- Marte Kirkerud nektes hjemmehjelp, helse- og omsorgstjenesteloven,    

- søknad om godkjenning som barnehage, barnehageloven § 10,  

- staten ved Forsvarsdepartementet inngår avtale med Kværner Mandal om kjøp av fem nye MTB’er,  

c. Er dette et enkeltvedtak eller en forskrift?  

- regler som skal gjelde ved eksamen på Universitetet i Oslo, universitets- og høyskoleloven,   

- reguleringsplaner, statlige planretningslinjer, statlig arealplan, plan- og bygningsloven,   

- regler fastsatt for sementprodusenter i Norge  

- regler om tvungen renovasjon med renovasjonsutgifter,  

- regler om områdevern etter naturvernloven,  

 

Oppgave 2 
På en sterkt beferdet veistrekning blir det satt opp forbudsskilt mot å svinge til venstre inn til en 

bensinstasjon ved veien. Hensikten er å hindre utstrakt kryssing av motgående kjørefelt, da dette anses til 

fare eller ulempe for ferdselen.  

a.Hva slags avgjørelse er dette?  

 

Oppgave 3  
a. Hvilken betydning har det å være part i forvaltningslovens forstand?  

b. Hvem av disse kan anses som part, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e):  

- en restaurant får skjenkebevilling,  

- naboene til en restaurant som søker om skjenkebevilling,  

- naboene til en restaurant som skal utvide bygningen ved å bygge en ny etasje,  

- avholdsorganisasjon i sak om skjenkebevilling,   

 

Oppgave 4  

Marinen hadde i lang tid militære skip og personell stasjonert i Finnmark. Hvert år var det behov for å frakte 

reinsdyr fra fastlandet og ut til sommerbeitene på øyene i Finnmark med båt. Ettersom marinen hadde skip og 

personell med ledig kapasitet, hjalp de reineierne med å frakte reinsdyr til og fra sommerbeitene (pramming). 

Denne tjenesten ble gjort gratis. Da forsvaret la ned deler av sin virksomhet i Finnmark, overtok fylkesmannen 

skipet som ble benyttet til prammingen og fortsatte å tilby denne tjenesten. Etter hvert ble tjenesten svært populær, 

og det var ikke lenger kapasitet til å frakte reinsdyrene til alle eierne som ønsket å få prammet sine dyr. 

Reineierne som ikke fikk prammet sine dyr, var misfornøyde og ville klage på det de mente var et enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven § 2.  

a. Foreligger det et enkeltvedtak som kan påklages? 
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5. Analyse av Rt.2010, s.612 - sårstell 
Spørsmål:  

1) Hva er det rettslige grunnlaget for avgjørelser om a) vask og stell og b) medisinsk behandling av 

pleietrengende pasienter på et sykehjem?  

2) Kan slik behandling gjennomføres dersom pasienten nekter a) å bli stelt, b) medisinsk behandling, og hva 

kan eventuelt det rettslige grunnlaget for det være?  

 

Habilitet og partsoffentlighet 

Oppgave 6 

I Storeby hadde kommunestyret bestemt at det skulle bygges ny opera. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse 

hvor en fagjury skulle velge ut de to beste alternativene. Kommunestyret skulle så velge ett av disse to 

alternativene.  

Arkitektfirmaet Seilet var eid og ble drevet av arkitekt Lars Holm. Før han sendte sitt forslag til ny opera, 

fikk han ingeniør Peder Ås til å foreta statiske beregninger av prosjektet. Peder Ås satt også i kommunestyret.  

Forslaget til Seilet ble sammen med forslaget til arkitektfirmaet Vingen valgt ut av juryen. I forkant av møtet 

i kommunestyret hvor saken skulle behandles, var det mange innlegg og skriverier i pressen om hvilket av de 

to forslagene som burde velges. Det ble også en opphetet debatt under behandlingen i kommunestyret. Alle 

representantene i kommunestyret holdt innlegg, deriblant Peder År som sa at ”Seilets forslag best gjenspeiler 

sjøfartstradisjonen til Storeby, og bør derfor velges”.  

a. Var Peder Ås inhabil til å delta i behandlingen av spørsmålet i kommunestyret?  

b. Hvis ja; er vedtaket ugyldig? 

Oppgave 7  
Etter en lang studietid i Oslo bestemte Peder Ås seg for å flytte hjem til sin barndoms dal på Sørlandet for å 

starte café. Han fikk hånd om egnede lokaler i sentrum av Lillestrand, et tettsted på ca 8000 faste innbyggere 

og mange badegjester om sommeren. Han sendte inn søknad om skjenkebevilling idet han hadde fått lokaler.  

Den KrF-dominerte kommunen var intuitivt skeptisk til skjenkebevillinger. Det lokale hotellet hadde 

skjenkebevilling til sin bar og café, men det var det eneste skjenkestedet i kommunen. Kommunen fryktet at 

et ytterligere skjenketilbud ville virke negativt på oppvekstmiljøet i kommunen. Det ga derfor Marte 

Kirkerud – som var sosionom i kommunen, men som også hadde et eget rådgivningsfirma – i oppdrag å 

utrede de sosiale virkningene av et økt skjenketilbud. Hun avga sin utredning etter fire uker, og sendte 

regning på 10 000 kroner til kommunen.  

Kommunen hentet også inn en uttalelse fra rådmannen i nabokommunen Storestrand, om denne kommunens 

erfaringer etter at den et halvt år tidligere hadde økt antallet skjenkebevillinger fra en til tre.  
Sekretær Else Lien i en av kommunens avholdslosjer engasjerte seg sterkt i spørsmålet (som alle i kommunen var 

kjent med). Lien skrev til kommunen at den ikke måtte finne på å utvide antall skjenkebevillinger. Det ville rasere 

det gode og nøkterne miljøet i bygda, mente hun. Og, la hun til, de måtte iallfall ikke finne på å gi bevilling til 

Peder Ås. Hun forklarte at hun kjente ham godt blant annet fordi hun hadde tilhørt samme venninnegjeng som 

hans mor. Peder var et notorisk rotehode, mente hun. Han hadde drevet flere utesteder som hadde gått konkurs. 

Lien mente også at han hadde vært siktet i en narkotikasak i Oslo.  

Kommunen innhentet også uttalelse fra politiet og den lokale sosialtjenesten, jfr alkoholloven § 1-7 annet 

ledd.  

Førstekonsulent Lars Holm ble gitt i oppdrag å forberede saken for kommunestyret. Han ga sin innstilling 

etter at alle de foran nevnte uttalelser var sendt inn.  
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Peder Ås’ café skulle ligge vegg i vegg med hotellet på stedet. Dette frykter derfor for sin omsetning, og ble 

meget interessert i saken. Det skrev derfor til kommunestyret uken før saken skulle behandles der, og ba om 

å få innsyn i alle sakens dokumenter.  

Ta stilling til om hotellet kan be om innsyn i:  

a. utredningen fra Marte Kirkerud  

b. uttalelsen fra rådmannen i Storestrand  

c. brevet fra Else Lien  

d. uttalelsene fra politiet og sosialtjenesteloven  

e. innstillingen fra Lars Holm 

Ordfører Knut Knutsen hadde vært en god venn av Peder Ås mens de gikk på skolen. Etter at Peder Ås flyttet 

til Oslo hadde de mistet kontakten. Den var delvis blitt gjenopptatt ved at de begge nå var med i en gjeng 

som gikk lange skiturer sammen.  

f. Er ordføreren inhabil til å være med på behandlingen av saken om skjenkebevilling i kommunestyret?  

 

 

 

Oppgave 8  

Ved ansettelse av en lærer ved Storevik skole endret rektor rangeringen av de innstilte lærerne, fordi rektoren 

fikk opplysninger som gjorde at hun innhentet uttalelser fra referanser. Som følge av dette ble Peder Ås 

nedrangert fra 1 plass til siste plass, og fikk ikke tilbud om ansettelse. Bakgrunnen var at en tidligere 

arbeidsgiver hadde uttalt seg negativt om hans samarbeidsevner baserte på noen konkrete hendelser. 

Uttalelsen var gitt muntlig, og ikke nedtegnet. Kommunen mente at opplysningene fra referansen var 

vurderinger gitt av klagerens tidligere arbeidsgiver, som Ås ikke hadde krav på å få seg forelagt. Ås mente at 

opplysningene bygget på konkrete hendelser som hadde skulle vært forelagt ham.  

a) Har kommunen behandlet opplysningene fra den tidligere arbeidsgiveren slik forvaltningsloven 

krever?     

 

 

9. Analyse av Rt.2009, s.661 – Husebyskogen  

Denne dommen kan være vanskelig å analysere som helhet fordi den viser til bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven av 1985. Vi bør bruke den nye loven av 27.06.2008 nr.71. De viktigste relevante 

bestemmelsene her er § 4-2 om konsekvensutredninger, og § 12-11 om behandling av private 

reguleringsforslag. Dersom vi bruker den nye loven på faktum i dommen, kan følgende spørsmål stilles:  

1. Har kommunen plikt til å foreta konsekvensutredning ved private reguleringsforslag? 

2. Har kommunen plikt til å foreslå alternative plasseringer av et slikt prosjekt? 

3. Dersom kommunen mener at det åpenbart ikke er andre mulig plasseringer, kan de unnlate å foreta 

konsekvensutredninger og forslag om alternative plasseringer?  

4. Kan slik unnlatelse føre til ugyldighet?   
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Begrunnelse, klage  

 

Oppgave 10 
Peder Ås eide og drev en liten strutsefarm i Lillevik. Stadig flere personer hadde innsett at struts var en 

delikatesse, og Ås ønsket å oppføre et uthus på 49 kvm. slik at han fikk plass til flere fugler. Den 12, 

november 2000 søkte han derfor Lillevik kommune om byggetillatelse og dispensasjon i henhold til plan- og 

bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 20-2 og §§ 19-1 og 19-2.  

På folkemøtet "Lillevik i et nytt årtusen" den 21. januar 2001, holdt seniorrådgiver Marte Kirkerud i Lillevik 

kommune et engasjert innlegg om næringslivets muligheter i Lillevik. Hun nevnte strutseoppdrett som en 

næring det burde satses mer på, og fortalte at kommunen med det første kom til å behandle en søknad fra 

Peder Ås om å oppføre et uthus som gjorde at han kunne utvikle virksomheten sin. Hun sa også at hun i sin 

innstilling ville gå inn for at søknaden ble innvilget. Ås sin nabo Lars Holm, som hadde kommet tilbake fra 

langvarig ferie i Syden tidsnok til å delta på folkemøtet, ble rasende over å høre at kommunen trolig ville 

godkjenne en søknad om oppføring av uthus. Holm hadde lenge sett seg lei på alle de underlige fuglene som 

han følte holdt øye med ham, og uthuset ville skygge for solen på verandaen hans. Selv om det ikke var 

andre plager forbundet med virksomheten til Ås, leverte Holm en skriftlig klage neste dag. Det samme gjorde 

Holms tante, Esther Marie Holm i Storvik, fordi hun syntes synd på Holm og fordi boligen hans var 

barndomshjemmet hennes 

Også den lokale jakt- og fiskeforeningen leverte inn klage den 22. januar fordi den mente det var fare for at 

strutsen kunne rømme. Struts hørte ikke hjemme i norsk natur, mente foreningen. Foreningen hadde 

medlemmer fra 15 av de 35 husstandene i strøket. Foreningens formann var Lars Holms halvbror Jacob 

Holm.  

Kommunen avviste alle klagene fordi man mente ingen av dem som klaget hadde krav på klagebehandling, 

og fordi vilkårene for å klage uansett ikke var oppfylt. I lys av klagene besluttet imidlertid planutvalget i 

Lillevik kommune, jf. plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd og § 19-2, å avslå søknaden (noe det var på 

det rene at utvalget hadde kompetanse til). Planutvalget la vekt på at uthuset ville bli til sjenanse for Holm, 

og ville ikke gi godkjenning etter plan- og bygningsloven. Vedtaket ble truffet den 2. februar.  

Ås mottok den 7. februar brev fra kommunen der det gikk frem at han ikke fikk godkjenning. Samme dag 

brøt det ut Krim Kongo-feber blant strutsen hans, og kampen mot sykdommen tok all hans tid fram til 16. 

mars 2001. Holm, som fikk vite om vedtaket 10. februar, fikk seg mang en god latter da han så hvordan Ås 

løp etter strutsene for å sette sprøyter.  

Den 18. mars husket Ås at søknaden var avslått, og ringte straks kommunen. Han fikk snakke  

med Marte Kirkerud. Ås var oppbrakt over at han ikke fikk godkjenning og gav uttrykk for at "dette viste at 

kommunen stakk hodet i sanden og ikke tok struts på alvor" og at han ville klage og «forfølge saken med alle 

midler». Kirkerud, som personlig mente at Ås burde ha fått oppføre uthuset, følte seg beklemt og sa hun 

forstod akkurat hvordan Ås hadde det. Kirkerud lovte at hun skulle forelegge klagen for planutvalget, og 

oversende planutvalgets vedtak til fylkesmannen (som i henhold til delegasjonsvedtak var klageinstans etter 

plan- og bygningsloven § 1-9) dersom utvalget ikke ville endre vedtaket. Planutvalget satt samme dag i møte, 

og på grunnlag av en orientering fra Kirkerud behandlet utvalget klagen med en gang. Utvalget gav sin 

tilslutning til at klagen skulle behandles, men opprettholdt sin avgjørelse om at Ås ikke fikk bygge. Kirkerud 

fakset vedtaket til fylkesmannen samme dag. På forsiden av telefaksen skrev hun:  

"Peder Ås har pr. telefon påklaget vedtaket. Lillevik kommune har godtatt klagen selv om den først ble satt 

frem i dag."  

Deretter undertegnet hun telefaksen "på vegne av Peder Ås".  

Telefaksen ble ikke fulgt opp med brev fra kommunen eller Ås. I dagene som fulgte, ringte Ås jevnlig til 

fylkesmannen og spurte hvordan det gikk med klagesaken. Den 14. april avgjorde fylkesmannen saken, og 

bestemte at Ås fikk oppføre uthuset. Lars Holm påklaget straks vedtaket til Kommunal- og 
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regionaldepartementet, som i denne saken var overordnet organ i forhold til fylkesmannen. Holm mente at 

dette ville gi ekstra god rettssikkerhet, og departementet ønsket å behandle klagesaken.  

Det skal legges til grunn at alle vedtakene som var truffet var gyldige.  

Drøft og avgjør:  

a. Har Holm, Holms tante eller jakt- og fiskeforeningen krav på å få behandlet sine klager?  

b. Var Ås sin klage fremsatt i tide i henhold til forvaltningslovens regler?  

c. Forutsatt at klagen var framstilt for sent: Var det riktig av Lillevik kommune å behandle klagen selv om 

den var sent innkommet? 

d. Tilfredsstiller telefaksen som kommunen sendte forvaltningslovens krav til en klage?  

e. Er kommunens vurdering av om Ås sin klage er rettidig bindende for fylkesmannen?  

f. Var kommunens behandling av klagen i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI eller ulovfestete regler 

for behandling av klagesaker?    

 

 
Oppgave 11 

Peder Ås hadde en gårdsbutikk hvor han solgte geitost som han lagde av melk fra sine egne geiter og kyr. Et 

år gjorde noen tyver et innbrudd i Peders gårdsbutikk. De stjal den gjenværende geitosten, pengene i 

kassaapparatet og alle kvitteringene. Peder visste ikke hvor mye ost han hadde solgt. Ettersom 

omsetningsrådet ikke visste hvor mange kilo ost de skulle kreve inn omsetningsavgift for, fastsatte rådet 

avgiftene ved skjønn i sitt vedtak. Hjemmelen for dette var lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, av 

10.juli 1936 nr.6 § 8. Bestemmelsen sier at «Kan det ikkje etter dei uppgåvone og andre upplysningar som 

ligg fyre, fastsetjast sikkert kor stor avgiftssummen er, skal Omsetningsrådet etter sitt skyn fastsetja summen 

med endeleg verknad.» Peder mente at avgjørelsen var gal, og ville gjerne klage på den etter 

forvaltningsloven § 28.  

a. Kan avgjørelsen påklages?  

b. Er Omsetningsrådet, sammensatt av representanter for organisasjoner og institusjoner, se lovens § 2, et 

forvaltningsorgan etter fvl. § 1?  

c. Hvis ikke, er det likevel enkeltvedtak og dermed omfattet av fvl. § 1 tredje punktum? 

Oppgave 12  

Analyse av Rt.2015 s.1388  

1. Er vedtaket om avslag på asyl tilstrekkelig begrunnet? Se dommens pkt.166-203, 211, 258-276.  

2. Kan vedtaket likevel være gyldig? Se de samme punktene.  

 

 

 

Lovhjemmel  

 

Oppgave 13 
Storevann i Sirdalsheiene er del av et større våtmarksområde. Grunneieren ønsket å bygge ut hytter i området. 

Etter at det var gjort visse undersøkelser, ble det oppdaget at det var flere relativt sjeldne fuglearter i området, 

vesentlig våtmarksfugler. Da Miljøverndepartementet ble klar over dette, ønsket det å frede området som 

naturreservat etter naturmangfoldsloven av 19.juni 2009 nr.100, §37 flg. Forslaget om fredning ble sendt på 

høring i Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal kommune. En melding om forslaget ble rykket inn i 

lokalavisen Sirdølen og i Agderposten. Grunneieren ble også varslet per brev. I brevet gikk det frem at 

fredningen ville medføre at grunneieren ikke kunne legge ut området til hyttebygging samt at naturreservatet 
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ville medføre en rekke andre begrensninger på bruken av området. Grunneieren ble oppfordret til å komme 

med sine merknader til forslaget.  

Etter høringsrunden bestemte Miljøverndepartementet at området skulle fredes som naturreservat. Vedtak om 

fredning ble deretter fattet.  

a. Kan Miljøverndepartementet etter eget forgodtbefinnende frede et område som naturreservat?  

 

Grunneieren syntes at det var helt urimelig at området ikke lenger kunne benyttes til hyttebygging eller annet 

som grunneieren hadde tenkt.  

b. Hva kan grunneieren gjøre – kan han angripe vedtaket?  

c. Synes du grunneieren bør få noen form for erstatning?  

 

 

Oppgave 14 
a. Drøft og avgjør om følgende tiltak krever hjemmel i lov:  

- Avskiltning av en bil.  

- Det populære bandet Antarctic Zebras har konsert i Frognerparken. Konserten er utsolgt, og det er store 

befolkningsmengder utenfor konsertområdet. Ytterligere folk strømmer til. Politiet frykter kaos, og danner 

manngard for å nekte flere adgang til parken.  

- Avgi blodprøve  

- Sette vaksine på en person som kommer fra et område hvor det er brutt ut en epidemi  
- Lånekassen endrer telefontiden på hverdager fra 0900-1500 til 1000-1400 

b. Hva er virkningen for tiltaket dersom det offentlige ikke har hjemmel i lov?  

 

Oppgave 15  
Peder Ås bor i Industrigaten 9 på Majorstuen i Oslo kommune. Han er for tiden student ved Universitetet i 

Oslo på bachelorprogrammet for offentlig administrasjon og ledelse. Han så for seg en jobb i Plan- og 

bygningsetaten etter endt studium. En dag mottok han et brev fra Folkeregisteret. Det pågikk en undersøkelse 

i Frogner bydel som hadde til hensikt å kontrollere folkeregisterets opplysninger i denne bydelen. Han ble 

bedt om å opplyse om riktig navn, fødselsdato, fødested, utdanning, yrke og arbeidsgiver. Han ble også spurt 

om videre karriereplaner og om hvor lenge han trodde han vil bli boende i bydelen. Folkeregisteret var 

avhengig av opplysninger om hvor mange mennesker det var sannsynlig at kom til å bo i bydelen de neste 

fem årene.  

a. Kan Folkeregisteret pålegge Peder å fylle ut skjemaet?  

b. Hva vil skje dersom Peder nekter å fylle ut skjemaet? Kan han få bot eller til og med settes i fengsel? 

Oppgave 16 

Gir smittevernloven av 05.08.1994 nr.55 §§ 5-2 og 5-3 hjemmel til bruk av tvang overfor personer som 

motsetter seg undersøkelse og behandling? 

 

Oppgave 17  

Rt.2010 s.612  Sårstell  

Spørsmål:  

1. Kan et pleiehjem stille krav om vask og stell av alle pasienter de tar imot?  

2. Kan de gjennomføre vask og stell mot pasientens vilje når pasienten har behov for hjelp, og når slikt 

stell anses nødvendig av hensyn til andre pasienter og de ansatte (smitte, lukt mv)?   
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Domstolskontroll  

Oppgave 18  

a. Hvilke deler av et vedtak etter utlendingsloven, av 15.mai 2008 nr.35, § 28 første, andre, tredje og femte 

ledd kan domstolene prøve?  

b. Hvilke deler av et vedtak etter forurensingsloven av 13.mars 1981 nr.6, §§ 7, 11 og 18 kan domstolene 

prøve? 

c. Hvilke deler av konkurranseloven av 2.mars2004 nr.12, §§ 10 og 11 kan domstolene prøve? 

d. Hvilke deler av barnevernsloven av 17.juli 1992 nr.100, § 4-4 andre ledd kan domstolene prøve?  

e. Hvilke deler av naturmangfoldloven av 19.juni 2009 nr.100 § 18 første ledd a), b), c) kan domstolene 

prøve?  

f. Hvilke deler av statsborgerskapsloven 10.juni 2005 nr.51 § 26 andre ledd kan domstolene prøve?  

g. Hvilke deler av diskrimineringsombudsloven av 10.juni 2005 nr.40 § 7 kan domstolene prøve? 

h. Hvilke deler av plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr.71 § 30-3 andre ledd kan domstolene 

prøve?  

i. Hvilke deler av opplæringslova av 17.juli 1989 nr.61 § 2-10 kan domstolene prøve?    

 

Oppgave 19  

Rt.2015 s.1388  

Spørsmål :  

1. Diskuter omfanget av prøvingsretten for ‘urimelig’ i utlend.l.§ 28 femte ledd. Se dommens 

pkt.97-130, 213-247.    

 

 

Oppgave 20 

Rt.1996 s.78 – Bjørlo  

Spørsmål:  

1. Har kommunestyret lagt vekt på utenforliggende hensyn i avgjørelsen om skjenkebevilling?  

2. Har kommunestyret lagt for stor vekt på andre hensyn enn lovens hovedhensyn?  

3. Fører det eventuelt til at vedtaket blir ugyldig?    

 

 

EØS-rett 

 

Oppgave 21 
Drammen havn er en viktig importhavn blant annet for biler. Miljøvernorganisasjonen «Handling nå» ønsket å 

rette oppmerksomheten mot de miljøtrusler forbrukersamfunnet generelt og  privatbilisme spesielt innebærer. De 

sendte derfor melding til politiet for å avholde demonstrasjon ved havnen, jf. politiloven 4 august 1995 nr. 53 § 11. 

Under henvisning til at en større ansamling personer kan forstyrre offentlig ro og orden, og lovlig ferdsel, ga 

politiet bare tillatelse til en punktdemonstrasjon, oppad begrenset til 10-15 personer. Organisasjonen protesterte 

og viste blant annet til EMK. 

 

«Handling nå» arrangerte demonstrasjon som planlagt. Oppmøtet var massivt, og demonstrasjonen utviklet seg til 

en langvarig happening, der demonstrantene på det nærmeste lammet havnen. Politiet valgte, blant annet av frykt 

for at demonstrasjonen kunne utvikle seg til rene opptøyer, ikke å gripe inn, men heller vente på dårlig vær. 

Politiet antok at med regn og blåst, ville nok demonstrasjonen renne ut i sanden av seg selv. Dette viste seg å 

stemme, og etter tre uker var trafikken i havna som før. Ås Import AS led imidlertid økonomisk tap som følge av 

demonstrasjonene, og gikk til sak mot staten med krav om erstatning. Grunnlaget for kravet mente Ås Import å 

finne i EØS-retten.   


