
EURO 2101, eksamen V2014 
I Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag forbyr i 

utgangspunktet bruk av snøscootere til fritidsformål i utmark. Formålet med loven er «ut fra 

et samfunnsmessig helhetshensyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte 

på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen» (§ 1).  

Utmarksområdet Tusseheimen er fordelt mellom fem kommuner, og er et yndet rekreasjons-

område med store skogs- og fjellområder uten bebyggelse. Da regjeringen åpnet for en prøve-

ordning med etablering av merkete snøscooterløyper, der man kan benytte snøscootere også 

for rene fritidsformål, og uten forutgående tillatelse, ble dette mottatt med både glede og for-

ferdelse i de fem kommunene. Snøscooterentusiastene var selvfølgelig svært glade, men også 

eldre og andre gledet seg over utsikten til å kunne oppleve deler av Tusseheimen som tidlig-

ere hadde vært utilgjengelig for dem. Naturvernere og friluftsfolk var blant dem som ble for-

ferdet over utsiktene til snøscooterløyper og -trafikk i Tusseheimen. 

Prøveordningen var utformet slik at den enkelte kommune måtte søke om å bli omfattet, og 

denne søknaden ble så vurdert av Miljøverndepartementet. Etter omfattende debatter i de fem 

kommunene søkte tre av dem om å bli omfattet av prøveordningen. Deres søknader ble inn-

vilget. Departementet fant at naturvern- og trivselsinteresser ikke var til hinder for å innvilge 

søknadene. Også andre tilgrensende kommuner ble innlemmet i prøveordningen. De to siste 

Tusseheimkommunene ville imidlertid ikke ha økt snøscooterbruk, og søkte derfor ikke. 

De delene av Tusseheimen som egnet seg best for snøscooterbruk lå i de to kommunene som 

ikke søkte om å bli omfattet av prøveordningen. Hos de lokale snøscooterentusiastene ble 

derfor gleden avløst av irritasjon. Støttet av flere eldreforeninger utfordret de snøscooter-

forbudet ved å arrangere en snøscooterutflukt der eldre mot et symbolsk beløp ble kjørt til 

vakre og vanskelig tilgjengelige steder i deler av Tusseheimen som ligger i de to 

kommunene. Snøscooterne hadde de lånt av folk i de tre andre tusseheimkommunene. 

Aksjonen var inspirert av aksjoner vannscooterentusiaster hadde holdt, og aksjonistene passet 

på at det bare ble brukt snøscootere som hadde opprinnelse i EØS-området. Ingen av 

snøscooterne var laget i Norge. Aksjonen ble en suksess på alle måter. Den fikk omfattende 

mediedekning, oppslutningen var stor, været strålende, deltakerne fornøyde, og førerne av 

snøscooterne ble alle tiltalt for brudd på lov om motorferdsel i utmark. 

Under straffesaken gjorde snøscooterførerne gjeldende at forbudet mot bruk av snøscootere 

var i strid med artiklene 11 og 36 i EØS-avtalens hoveddel. De hevdet at forbudet gjorde at 

det var liten grunn for dem til å skaffe seg snøscooter. Forbudet måtte derfor ses som et tiltak 

med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon, og snøscooterførerne viste til 

den såkalte Dassonvilleformelen. Forbudet måtte også, hevdet de, ses som en ulovlig 

restriksjon på adgangen til å yte tjenester, siden det gjorde det ulovlig å frakte mennesker som 

ønsket det med snøscooter i utmarksområder. 

Påtalemyndigheten gjorde på sin side gjeldende at forbudet mot bruk av snøscootere til fri-

tidsformål i utmarksområder som ikke er omfattet av prøveordningen ikke kunne regnes som 



et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon. Påtalemyndigheten 

påpekte for det første at det bare er bruk av snøscootere til visse formål – fritidsformål – som 

er forbudt. Bruk til andre formål, så som nødvendig person- og godstransport til og fra faste 

bosteder, bruk i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring, politi-, ambulanse- og 

redningstjeneste, er tillatt. For det annet påpekte påtalemyndigheten at bruk av snøscootere til 

fritidsformål er tillatt i utmarksområder i en rekke andre kommuner, herunder de tre andre 

Tusseheimkommunene. Et forbud mot snøscooterbruk i utmarksområder som ikke er omfattet 

av prøveordningen kunne da ikke være i strid med EØS-avtalen art. 11. 

Dersom forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål mot formodning skulle anses som 

et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon, måtte det etter påtale-

myndighetens oppfatning likevel kunne opprettholdes. Generelt er fritidsbetont snøscooter-

kjøring i utmark ingen ønsket aktivitet, og den delen av Tusseheimen som ligger i de to kom-

munene er særlig uberørt og sårbar. Det er heller ingen annen snøscooterbruk der. Når dette 

er situasjonen, hevdet påtalemyndigheten, tilsier både natur- og miljøvernhensyn og hensynet 

til å ha noen stille og uberørte områder der befolkningen kan oppleve fullstendig ro, at 

forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål ikke er i strid med EØS-avtalens regler, i 

det minste ikke det forbudet som gjelder i de to tusseheimkommunene. 

For så vidt gjaldt anførselen om at reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser var til 

hinder for å straffe snøscooterførerne, nøyde påtalemyndigheten seg med å påpeke at det ikke 

forelå noen grenseoverskridende elementer i saksforholdet. Så vel snøscooterførerne som 

passasjerene var hjemmehørende i de to tusseheimkommunene. 

Drøft og avgjør 

a) om forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål er et tiltak med tilsvarende virkning 

som en kvantitativ importrestriksjon, 

b) om forbudet, dersom det er et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ 

importrestriksjon, likevel kan opprettholdes, og 

c) om EØS-avtalen art. 36 flg. er til hinder for at snøscooterførerne straffes. 

 

II EU-domstolen kjente nylig det såkalte datalagringsdirektivet ugyldig. Direktivet ble 

godkjent av Stortinget i 2011. Blant annet på grunn av islandsk motstand, er det ikke 

behandlet i EØS-komiteen, og dermed heller ikke innlemmet i EØS-avtalen. Dommen reiser 

derfor ingen særskilte EØS-rettslige spørsmål. Diskuter likevel de EØS-rettslige spørsmålene 

som ville oppstått dersom direktivet hadde vært innlemmet i EØS-avtalen. 

Både I og II skal besvares. Ved vurderingen teller del I 2/3 og del II 1/3. 

 

Finn Arnesen  



Momenter til vurderingen av besvarelsene 

Generelt om oppgaven 

Oppgaven består av to deler, der praktikumsdelen teller to tredjedeler og teoridelen én. 

Eksamenstiden er fire timer. 

Praktikumsdelen tester kandidatenes forståelse av reglene om frie varebevegelser, samt 

kravet om at det må foreligge et grenseoverskridende element for at reglene om de fire 

friheter skal komme til anvendelse. Reglene om frie varebevegelser er behandlet i «EØS-rett» 

(3. utg.) kapittel 17, og det er særlig avsnittene 17.3.3 og 17.3.5 som er av interesse i denne 

sammenheng. Kravet om grenseoverskridende element er behandlet i generelle vendinger i 

avsnitt 16.5, og spesielt i relasjon til tjenestereglene i avsnitt 21.2.5. 

Praktikumsdelen tematiserer kjente problemstillinger knyttet til varereglene, nemlig 

spørsmålet om hva som utgjør tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative 

importrestriksjoner, og spørsmålet om når slike restriksjoner likevel ikke rammes av forbudet 

i EØS-avtalen art. 11. Kandidatene får noe veiledning gjennom henvisningen til 

Dassonvilleformelen, og i snøscooterførernes anførsel at forbudet mot bruk av snøscootere til 

fritidsbruk i deres kommune gjør det lite attraktivt å gå til anskaffelse av snøscootere. Dette 

er en temmelig klar henvisning til EU-domstolens avgjørelse i henholdsvis sak C-110/05, 

Kommisjonen mot Italia (Knallertdommen), og sak C-142/05, Mickelsson og Roos, begge 

omtalt i «EØS-rett» på side 323. I oppgaven er det også tale om et landsdekkende forbud, 

men med en rekke lokale unntak for de kommuner som er omfattet av prøveordningen. 

Spørsmålet blir da hvilken betydning dette har. Dette er etter min mening ikke noe enkelt 

spørsmål. Den dyktige kandidat kan her vise innsikt og forståelse, noe som i så fall gir 

uttelling. Samtidig kan vi neppe forvente all verdens, slik at det ikke bør trekkes noe videre 

for de kandidater som ikke ser nyansene mellom faktum i oppgaven og faktum i de sakene 

som er avgjort av EU-domstolen. 

Kravet om et grenseoverskridende element er knyttet til tjenestereglene. Hvorvidt kravet her 

er tilfredsstilt, kan det nok herske forskjellige oppfatninger om. Rent faktisk er det ingen 

grenseoverskridende elementer, men EU-domstolens avgjørelse i sak C-405/98, Gourmet, 

omtalt i «EØS-rett» på side 433, kan tas til inntekt for at det ikke kreves så lenge det er en 

mulighet for grenseoverskridende situasjoner. På den annen side er det flere avgjørelser fra 

EU-domstolen der det er fremhevet at reglene om de fire friheter ikke kommer til anvendelse 

der det ikke foreligger noen grenseoverskridende elementer. 

Oppgaveteksten er bevisst knyttet til EØS-avtalen art. 36 flg. Vurderingene kan bli 

annerledes der de knyttes til tjenestedirektivet. Her er det ikke alltid noe krav om 

grenseoverskridende elementer. 

Teoridelen knytter an til EU-domstolens underkjennelse av det såkalte datalagringsdirektivet, 

og ber kandidatene drøfte de EØS-rettslige spørsmålene som hadde oppstått om direktivet var 

en del av EØS-avtalen. Dette er ikke behandlet i «EØS-rett», og utfordrer dermed 

kandidatenes evne til å bruke de kunnskaper de har om EØS-samarbeidet til å identifisere og 



løse nye spørsmål. Teoridelen er krevende, samtidig medfører fraværet av eksplisitt 

behandling i «EØS-rett» at kandidatene kan score godt på fornuftige analyser. 

 

Nærmere om del I 

a) - om forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål i de to 

tusseheimkommunene er et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ 

importrestriksjon 

 

Oppgaven inviterer kandidatene til å ta utgangspunkt i EU-domstolens avgjørelse i sak 8/74, 

Dassonville, omtalt i «EØS-rett» på side 313, hvor EU-domstolen uttalte at  

«enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen som direkte eller indirekte, øjeblikkeligt eller 

potentiueltkan hinde samhandelen i Fællesmarkedet må anses som en forantaltning med tilsvarende virkning 

som kvantitative restriktioner». 

En rekke kandidater vil nok følge denne invitasjonen, alternativt ta utgangspunkt i 

Cassisdommen. Denne kan tas til inntekt for et prinsipp om gjensidig anerkjennelse, slik at 

varer som er lovlig produsert og markedsført i én EØS-stat, skal ha uhindret tilgang til 

markedene i de øvrige EØS-statene. 

Dassonvilleformelen er modifisert og presisert i flere retninger. Enkelte kandidater vil 

kanskje nevne den såkalte Keck-doktrinen, som innebærer at nasjonale regler om bestemte 

former for salg ikke er å anse som tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative 

importrestriksjoner der de kommer til anvendelse på alle næringsdrivende, og påvirker 

omsetningen av importerte og innenlandske varer på samme måte, rettslig og faktisk. Keck-

doktrinen er imidlertid ikke anvendelig i vår sak – forbudet mot bruk av snøscootere til 

fritidsformål er ingen regulering av «salgsformer». De kandidater som nevner Keck-

doktrinen, bør derfor avvise den raskt. Keck-doktrinen er behandlet på side 319, og nærmere 

på side 326-29 i «EØS-rett». 

En annen modifikasjon i rekkevidden av dassonvilleformelen ligger i det såkalte 

adekvansforbeholdet. Dette er omtalt i «EØS-rett» på side 329, og går i korthet ut på at tiltak 

hvis eventuelle virkning på samhandelen er svært avledet og indirekte, ikke er å anse som 

tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriksjoner. Forbudet mot bruk av 

snøscootere til fritidsformål i de to tusseheimkommunene kan ses under denne synsvinkelen. 

Formålet med forbudet er ikke å regulere samhandelen mellom EØS-statene, snøscootere kan 

benyttes til en rekke andre formål enn fritidsbruk, og det er mulig å bruke snøscootere til 

fritidsformål i andre kommuner. Et alternativ kan være å isolere vurderingen til virkningen i 

de to tusseheimkommunene, og da kan kanskje virkningene for samhandelen fremstå som 

mindre avledet og indirekte. 

Det er mulig å se EU-domstolens avgjørelser i sak C-110/05, knallertsaken, og sak C-142/05, 

Mickelsson og Roos, som ytterligere modifikasjoner i dassonvilleformelen. De to sakene 



gjaldt bruksbegrensninger, henholdsvis forbud mot bruk av tilhengere på mopeder og 

motorsykler, og omfattende begrensninger i adgangen til å bruke vannscooter. Domstolen 

uttalte her at nasjonale regler som hindrer varer i å bli brukt etter deres formål, eller reduserer 

bruken av dem vesentlig, er å anse som tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative 

importrestriksjoner. Den nærmere kvalifikasjonen av en vesentlig bruksbegrensning, er ikke 

åpenbar, og det hersker ulike oppfatninger i teorien. I denne sammenheng er det nok å påpeke 

at EU-domstolen vel best kan forstås slik at vurderingen skal knyttes opp mot 

bruksbegrensningens betydning for forbrukernes interesse i gå til anskaffelse av varen, jf. 

premiss 27 i dommen, hvor det heter: 

«Forbrugerne har nemlig, når de ved, at den tilladte brug i henhold til sådanne retsforskrifter er meget 

begrænset, kun en mindre interesse i at købe den pågældende vare.»  

Faktum i oppgaven inviterer – dels gjennom henvisningen til vannscooterproblematikken og 

dels gjennom anførselen om at forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål gjorde det 

uinteressant for folk i de to tusseheimkommunene å kjøpe snøscooter – til en drøftelse av om 

forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål er en så vesentlig bruksbegrensning at det 

er et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon. Kandidater som går 

rett på denne drøftelsen, uten å nevne Keck eller adekvansforbeholdet, skal derfor ikke 

trekkes for det. Det er for øvrig et åpent spørsmål hva som står igjen av adekvansforbeholdet 

der vi har med bruksbegrensninger å gjøre. Det kan godt hevdes at «bruksbegrensningslæren» 

er lite annet enn en konkretisering av adekvansforbeholdets innhold i relasjon til én type 

reguleringer. 

I drøftelsen av bruksbegrensningen bør det påpekes at det, som fremholdt av 

påtalemyndigheten, bare er bruk til fritidsformål som er forbudt. Annen bruk er tillatt. Dette 

kan trekke i retning av at bruksbegrensningen ikke er så omfattende at forbrukerne bare har 

«en mindre interesse» i å kjøpe snøscootere. I samme retning kan den omstendighet at 

snøscootere kan benyttes til fritidsformål i en rekke andre kommuner trekke. I denne 

forbindelse er det fint om kandidatene problematiserer referanserammen – spiller den noen 

rolle at fritidsbruk av snøscootere er tillatt i andre kommuner, eller må referanserammen være 

de kommunene der slik bruk er forbudt? Svaret på dette spørsmålet er ikke åpenbart. På den 

ene side kan det hevdes at hva rettstilstanden er i andre, på dette området, selvstyrende 

regioner ikke bør spille noen rolle for vurderingen av det generelle forbudet. På den annen 

side kan det hevdes at det EØS-avtalen skal sikre er samhandelen mellom EØS-statene, slik 

at det er den aggregerte virkningen som må være avgjørende. Anlegges den siste 

synsvinkelen, vil det være av betydning at snøscootere kan brukes til fritidsformål i andre 

kommuner, herunder de tre andre tusseheimkommunene. Hvilken synsvinkel som bør 

anlegges, er etter mitt syn et åpent spørsmål. Selv heller jeg nok helst i retning av at det er 

den aggregerte virkningen som er den avgjørende, men her er det rom for flere oppfatninger. 

Vi kan ikke forvente at kandidatene ser dette, men gjør det det, bør det honoreres kraftig. 

Det er viktig at kandidatene former en konklusjon. Hva denne går ut på, er av liten betydning. 

Selv heller jeg i retning av at forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål ikke er en så 

omfattende bruksbegrensning at det kvalifiserer som et tiltak med tilsvarende virkning som 



en kvantitativ importrestriksjon, uavhengig av hvor mange kommuner som omfattes av 

prøveordningen. I forlengelsen av dette ligger at jo flere kommuner som er omfattet av 

prøveordningen, jo mindre vesentlig er bruksbegrensningen. Men her er det rom for flere 

oppfatninger. 

 

b) om forbudet, dersom det er et tiltak med tilsvarende virkning som en 

kvantitativ importrestriksjon, likevel kan opprettholdes 

EØS-avtalen art. 13 tillater at visse nærmere angitte hensyn forfølges gjennom restriksjoner 

på flyten av varer mellom EØS-statene. Bestemmelsen suppleres av den såkalte 

cassisdoktrinen, utviklet gjennom EU-domstolens praksis. Denne tillater at også andre ikke-

økonomiske hensyn enn dem som er nevnt i EØS-avtalen art 13 forfølges gjennom 

restriksjoner på vareflyten, forutsatt at de tiltak som treffes er opprinnelsesnøytrale. Disse 

unntakene er nærmere omtalt i «EØS-rett» avsnitt 17.3.5. 

Felles for EØS-avtalen art. 13 og cassisdoktrinen er at de tiltak som treffes må være egnet til 

å ivareta de aktuelle hensynene, og heller ikke legge større begrensninger på vareflyten 

mellom EØS-statene enn det som er nødvendig for å beskytte hensynene. Dette refereres 

gjerne til som proporsjonalitets- eller forholdsmessighetskravet. Hvilket beskyttelsesnivå man 

legger seg på, er som den store hovedregel overlatt EØS-statenes skjønn. 

Proporsjonalitetskravet suppleres gjerne med et konsistenskrav – det vil si et krav om at de 

tiltak som treffes inngår i en helhetlig og konsekvent politikk. Dette er omtalt i «EØS-rett» på 

side 340. 

Forbudet mot bruk av snøscootere til fritidsformål er, som det fremgår av påtalemyndighetens 

anførsler, begrunnet i natur- og miljøvernhensyn og hensynet til å ha noen stille og uberørte 

områder der befolkningen kan oppleve fullstendig ro. Dette er ikke-økonomiske hensyn. 

Miljøvernhensyn er ikke uttrykkelig nevnt i lov om motorferdsel i utmark, og enkelte 

kandidater vil kanskje påpeke dette. EØS-rettslig er det imidlertid ikke noe i veien for å 

supplere med andre ikke-økonomiske hensyn enn dem som ble trukket frem da loven ble 

vedtatt. 

Forbudet er opprinnelsesnøytralt i den forstand at det ikke spiller noen rolle hvor 

snøscooteren er produsert. Det er derfor ikke behov for å argumentere for en utvidende 

tolkning av EØS-avtalen art. 13, noe praksis fra så vel EU- som EFTA-domstolen for øvrig er 

til hinder for. 

Det er etter dette klart at de formål det er anført at forbudet ivaretar, er legitime. 

Kandidatene må videre drøfte om et forbud mot bruk av snøscooter til fritidsformål er egnet 

til å ivareta de anførte hensynene. Dette må vel uten videre kunne besvares bekreftende. Noen 

vil kanskje nevne at den omstendighet at annen bruk av snøscootere ikke er forbudt, medfører 

at det uansett vil kunne være «snøscooterbelastning» i området. Dette kan imidlertid best ses 

under synsvinkelen fastleggelse av beskyttelsesnivå, og det kan være liten tvil om at det å 

åpne for snøscooterbruk til fritidsformål, vil øke belastningen. 



Det neste spørsmålet blir så om hensynene kan ivaretas med tiltak som virker mindre 

begrensende på samhandelen. Heller ikke denne drøftelsen bør by på de helt store 

utfordringene. Enkelte vil kanskje nevne at det uansett ikke vil være fritt fram for 

snøscooterkjøring; det vil bare være tillatt å kjøre i merkete løyper, og en slik begrensning 

medfører mindre hindringer på samhandelen, siden forbrukerne da vil ha en større interesse i 

kjøpe snøscooter. De gode kandidatene vil se at beskyttelsesnivået i så fall senkes, slik at det 

– gitt at beskyttelsesnivået skal opprettholdes – ikke er så lett å se for seg at de anførte 

hensynene kan ivaretas med tiltak som virker mindre hindrende på samhandelen. 

De kandidatene som drøfter konsistenskravet særskilt – noe vi nok ikke kan forvente at 

mange gjør – vil kanskje påpeke at tiltakene fremstår som konsistente når de betraktes 

innenfor rammene av de to tusseheimkommunene, men kan fremstå som mindre konsistente 

når det er slike variasjoner kommuner i mellom. Dette gir i sin tur grunnlag for å reise 

spørsmålet om hva som er den relevante referanserammen ved vurderingen av 

konsistenskravet; den enkelte kommune, eller landet under ett? Etter min oppfatning bør 

referanserammen her være den enkelte kommune, det vil si den enkelte 

reguleringsmyndighet. Dette harmonerer kanskje ikke helt godt med standpunktet om at det 

er landet under ett som er referanserammen ved vurderingen av om bruksbegrensningen er så 

vesentlig at den kan karakteriseres som et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ 

importrestriksjon. Videre er det normalt EØS-retten uvedkommende om regulering fastsettes 

av statlige eller lokale myndigheter. Det synes imidlertid lite heldig om det forhold at andre 

kommuner vektlegger de aktuelle hensynene annerledes skal ha betydning, og jeg vil tro at 

dette synet har mest for seg i en sak som denne. 

Også her er det viktig at kandidatene formulerer en konklusjon. Hva den er, spiller mindre 

rolle så lenge den henger sammen med drøftelsene. Etter min oppfatning kan forbudet mot 

bruk av snøscooter til fritidsformål begrunnes i de anførte hensynene, og det er dermed ikke i 

strid med EØS-avtalen. 

 

c) om EØS-avtalen art. 36 flg. er til hinder for at snøscooterførerne straffes 

EØS-avtalen art. 36 bestemmer at det ikke skal være noen restriksjoner på adgangen til å yte 

tjenester innenfor avtalepartenes territorium for statsborgere i en av EØS-statene som har 

etablert seg i en annen EØS-stat enn tjenesteytelsens mottaker. 

EØS-avtalen art. 37 definerer «tjenester» som «tjenester som vanligvis ytes mot betaling». I 

tillegg avgrenses tjenestebegrepet mot forhold som omfattes av de øvrige frihetene. Tjenester 

får med dette karakter av sekke- eller restpost. 

Det kan være liten tvil om at det å frakte folk eller gods mot betaling er en tjeneste i EØS-

avtalens forstand, selv om betalingen i dette tilfellet var symbolsk. Det avgjørende er om det 

dreier seg om en tjeneste som «vanligvis» ytes mot betaling. 

Transport med snøscooter omfattes neppe av de særlige reglene i EØS-avtalen art. 46 flg., og 

det er ikke grunn til å anta at kandidatene går inn på disse. 



Forbudet mot bruk av snøscooter til fritidsformål er til hinder for transport av folk og gods 

med snøscooter mot betaling. Rettspraksis viser at vi har med en restriksjon på adgangen til å 

yte tjenester over landegrensene å gjøre der nasjonale regler helt eliminerer muligheten for å 

yte en viss tjeneste. EU-domstolens avgjørelse sak C-405/98, Gourmet illustrerer dette. Her 

fant EU-domstolen at et svensk forbud mot alkoholreklame var en restriksjon på adgangen til 

å yte tjenester over landegrensene fordi det var til hinder for at svenske tidsskrift tilbød 

annonseplass for alkoholholdige drikkevarer. 

Det er de grenseoverskridende tjenesteytelsene EØS-avtalen forbyr restriksjoner på, og i vår 

sak synes det ikke å være noen grenseoverskridende elementer. Aktivitetene synes i alle 

henseender å være begrenset til én EØS-stat. Slike situasjoner reguleres ikke av EØS-avtalen 

art. 36. 

Anførslene i oppgaven inviterer til å løse spørsmålet på dette grunnlaget. Det må imidlertid 

aksepteres om kandidatene, for eksempel i tråd med EU-domstolens avgjørelse i sak C-

405/98, Gourmet, ser det som det avgjørende at forbudet mot bruk av snøscootere til 

fritidsformål gjør det utelukket å tilby transporttjenester til statsborgere og foretak fra andre 

EØS-stater på besøk i en av de to tusseheimkommunene. 

Etter mitt syn er det imidlertid fullt forsvarlig å se det slik at tjenestereglene ikke er til hinder 

for å straffe snøscooterførerne når vi som her har et saksforhold som er blottet for 

grenseoverskridende elementer av tjenesterelatert karakter. 

Rettspraksis viser at restriksjonsforbudet i EØS-avtalen art. 36 må suppleres, som 

restriksjonsforbudet i EØS-avtalen art. 11, med et adekvansforbehold. Spørsmålet blir da, 

dersom man mener tjenestereglene kommer til anvendelse, om virkningene for adgangen til å 

yte tjenester over landegrensene av forbudet mot bruk av snøscooter til fritidsformål er for 

avledet og indirekte. Det er ikke åpenbart at utfallet av denne vurderingen blir den samme her 

som i relasjon til varereglene. 

Det foreligger, etter det jeg kjenner til, ikke praksis fra EU-domstolen i relasjon til 

tjenestereglene som beveger seg langs de samme linjer som i sak C-110/05, knallertsaken, og 

sak C-142/05, Mickelsson og Roos. Hvorvidt det er grunnlag for å oppstille en tilsvarende 

modifikasjon i forbudet mot restriksjoner på adgangen til å yte tjenester over landegrensene 

som disse dommene gir uttrykk for i relasjon til varereglene, er vel usikkert. Det er også 

vanskelig å se at et forbud i så fall faller i denne kategorien. Det kan ikke forventes at 

kandidatene ser, eller går inn på, dette spørsmålet. 

Rettspraksis viser at tjenestereglene kan påberopes mot hjemstaten, og Gourmetsaken, nevnt 

ovenfor, kan illustrere også dette. 

Det restriksjonsforbudet EØS-avtalen art. 36 oppstiller, er ikke absolutt. For det første 

suppleres det av EØS-avtalen art. 32 og 33, jf. art. 39. Dette er imidlertid ikke til hjelp i vår 

sak. For det annet har EU-domstolen anerkjent at en lang rekke ikke-økonomiske hensyn kan 

begrunne restriksjoner på adgangen til å tilby tjenester over landegrensene. Dette fremgår 



allerede av EU-domstolens avgjørelse i sak 33/74, Van Binsbergen, men det er ikke vanlig, 

som på vareområdet, å knytte det domstolskapte unntaket til én bestemt dom. 

Den nærmere vurderingen av om forbudet er nødvendig for å beskytte ikke-økonomiske 

hensyn, vil følge samme mønster som under b), og det må være helt i orden at kandidatene 

nøyer seg med å vise til denne. 

 

Nærmere om del II 
Del II ber kandidaten drøfte de EØS-rettslige spørsmål som oppstår der EU-domstolen 

kjenner et direktiv innlemmet i EØS-avtalen ugyldig. Spørsmålet er ikke behandlet i «EØS-

rett», men underkjennelsen av datalagringsdirektivet rett før påske 2014 har gjort spørsmålet 

aktuelt. Det kan derfor forventes at i det minste noen kandidater har tenkt litt rundt 

spørsmålet. Oppgaven er likevel utfordrende, også fordi de fleste studentene ikke har studert 

juss, og dermed ikke er fortrolige med begreper som «ugyldighet», «opphevelse» og lignende 

begreper  

Der et direktiv er innlemmet i EØS-avtalen, følger dets «EØS-gyldighet» av EØS-komiteens 

vedtak, jf. EØS-avtalen art. 104. EØS-komiteens vedtak er slik sett en ny folkerettslig avtale. 

Spørsmålet blir dermed om forpliktelsen skapt ved EØS-komiteens beslutning først opphører 

ved en ny beslutning i EØS-komiteen, eller om virkningen av EU-rettslig ugyldighet uten 

videre også er EØS-rettslig ugyldighet. 

Når direktivet kjennes ugyldig, kan det hevdes at dette i prinsippet ikke har betydning for 

direktivets EØS-rettslige gyldighet. Samtidig er det umulig for EU-siden å gjennomføre en 

EØS-forpliktelse som har samme det samme innhold som en rettsakt EU-domstolen har 

funnet å være i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. Den praktiske, og 

bokstavtro, løsningen vil være å fatte et nytt vedtak i EØS-komiteen, der det vedtaket som 

innlemmet rettsakten oppheves  

Frem til det fattes et slikt vedtak i EØS-komiteen, vil spørsmålet være hvilken betydning EU-

domstolens underkjennelse har i en EØS-kontekst. 

Der EU-domstolen kjenner et direktiv, eller en annen rettsakt, ugyldig, inntrer ugyldigheten 

som hovedregel fra vedtakelsen av rettsakten. Det blir som om rettsakten aldri har eksistert. 

En mulig synsvinkel er at dette umiddelbart «smitter» til EØS-avtalen, slik at det også i en 

EØS-rettslig sammenheng blir som om rettsakten aldri har eksistert. Man kan kanskje hevde 

at dette må bero på ugyldighetsgrunnen, slik at ugyldighet som skyldes konflikt med 

Charteret, EMK eller grunnleggende rettsprinsipper kommer i en annen stilling enn 

ugyldighet som skyldes for eksempel saksbehandlingsfeil. Mot dette taler 

homogenitetshensynet, og det synspunkt at det synes uantakelig at vedtak i EØS-komiteen 

kan reparere saksbehandlingsfeil begått ved vedtakelsen av rettsakten i EU. 

Der ugyldighetsgrunnen også finnes i EØS-retten, synes smitteeffektsynspunktet treffende. 



En annen synsvinkel kan være å sammenligne situasjonen med de tilfelle der en rettsakt etter 

sin egen ordlyd opphører å gjelde. Virkningen blir da den samme – den har ikke lenger EØS-

rettslig betydning. 

Dersom man heller ser det slik at situasjonen er som der en rettsakt blir opphevet i EU – 

typisk fordi den erstattes med en ny som regulerer stort sett de samme forholdene, vil en 

beslutning i EØS-komiteen være nødvendig. Prosedyren etter EØS-avtalen art. 97 kan være 

en mulighet her. 

Oppgaven spør etter de EØS-rettslige spørsmålene som oppstår. Dette innebærer at det faller 

utenfor oppgaven å drøfte eventuelle internrettslige spørsmål, for eksempel spørsmålet om 

hvordan den EU/EØS-rettslige ugyldigheten påvirker eventuell gjennomføringslovgivning. 

Kandidater som påpeker at EØS-avtalen nå stiller partene fritt med hensyn til om de vil 

innføre tilsvarende eller lignende regler om plikt til datalagring, bør likevel få uttelling for 

det. Bemerkninger om hvordan det EU/EØS-rettslige ugyldigheten påvirker eventuell 

gjennomføringslovgivning bør ikke trekke ned, selv om dette strengt tatt ligger utenfor 

oppgaven. Det sentrale er at de EØS-rettslige overveielsene vies tilstrekkelig plass. 

Oppgaven faller vel ikke nødvendigvis så vanskelig når man først får tenkt seg om, men det 

må vises stor toleranse overfor hva den enkelte student prioriterer. Siden dette er en 

problemstilling som ikke er uttrykkelig behandlet i «EØS-rett» eller i undervisningen, blir det 

avgjørende hvordan kandidatene resonnerer. Det er derfor ganske vidt rom for kandidatenes 

egne resonnementer, og enkelte vil kanskje peke på at saken om datalagringsdirektivet 

illustrerer hvilken betydning forsinkelser i EØS-komiteen kan ha. Det er selvfølgelig også 

fint om kandidatene trekker inn statsvitenskapelig kunnskap i denne delen av besvarelsen. 

 

Finn Arnesen 


