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Innledning 

• Presentasjon 

• Formål og opplegg 

– 1. gang: Kravet til lovhjemmel 

• Oppgave 1, 2, 3 og 4 

– 2. gang: Vedtaks- og partsbegrepet 

– 3. gang: Parts- og allmennoffentlighet 

– 4. gang: Klage og omgjøring 



Kravet til lovhjemmel 

• Kort om hjemmelskravet i forvaltningsretten 

– Lov kreves i to situasjoner 

• Når forvaltningen ønsker å gjøre noe som er forbudt 
ved lov, f.eks. å avlytte telefonsamtaler 

– Trinnhøyde-prinsippet: Forvaltningen kan ikke opptre i strid 
med lov, uten hjemmel i lov 

• Når forvaltningen ønsker å foreta enkelte andre tiltak 
som griper inn i borgernes rettssfære 

– Legalitetsprinsippet 



Kravet til lovhjemmel 

– Når kreves lov etter legalitetsprinsippet? 

• Faktiske inngrep, f.eks. tvangsvaksinasjon 
– Rt. 2010 s. 612: 

» ”Jeg tar utgangspunkt i at det i norsk rett gjelder et 
alminnelig krav om hjemmel eller rettsgrunnlag ikke bare 
for vedtak, men også for faktiske handlinger som kan sies 
å virke inngripende for enkeltpersoner” 

• Rettslige inngrep, f.eks. påbud eller forbud 
– Lov er nødvendig der forvaltningen ønsker å pålegge borgerne 

plikter som de ikke frivillig påtar seg, og som ikke har grunnlag 
i det offentliges eiendomsrett 

 

 

 



Kravet til lovhjemmel 

• Hvor klart må lovgrunnlaget være? 

– Jo mer inngripende tiltak det er tale om, desto 
klarere må lovgrunnlaget være 

• Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) 
– ”Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til 

lovhjemmel må nyanseres blant annet ut fra hvilket område 
en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer 
og hvor tyngende det er overfor den som rammes. Også andre 
rettskildefaktorer enn loven selv må etter omstendighetene 
trekkes inn.” 



Oppgave 1 

• (a) Kan departementet frede et område ”etter 
eget forgodtbefinnende”? 

– Spørsmålet er om fredning krever hjemmel i lov 

• Er fredning forbudt ved lov? 
– Ingen straffebud rammer fredning direkte, men straffeloven 

1902 § 395 rammer den som ”retsstridig sætter sig eller andre 
i Besiddelse af fast Eiendom” 

– Setter departementet seg i ”Besiddelse” av eiendommen, og 
er i tilfelle det ”retsstridig”? 

 

 



Oppgave 1 

• Det sentrale for dere: Krever fredning hjemmel i lov 
etter legalitetsprinsippet? 

– Første spørsmål: Er fredning et faktisk eller et rettslig tiltak? 

» Et rettslig tiltak er et tiltak som stifter, endrer eller 
opphever rettigheter eller plikter 

» Et faktisk tiltak er et tiltak som ikke tar sikte på å endre 
rettslige posisjoner (f.eks. å lage en fartsdump) 

– Annet spørsmål: Har fredningen annen tilstrekkelig hjemmel? 

» Skjer fredningen ved avtale eller gjennom utøvelse av 
eiendomsrett? 

– Konklusjon: Hjemmel i lov er nødvendig 

 



Oppgave 1 

• Kan grunneieren angripe vedtaket? 

– På hvilke måter kan vedtak angripes? 

• Ved klage, jf. forvaltningsloven § 28 

• Ved søksmål, jf. tvisteloven § 1-3 
– Man kan bringe vedtaket inn for domstolene uten at det først 

er påklaget, jf. forvaltningsloven § 27 b 

• Ved ”klage” til Sivilombudsmannen 
– Sivilombudsmannen kan imidlertid ikke kjenne vedtaket 

ugyldig, men må nøye seg med å ”uttale sin mening”, jf. 
ombudsmannsloven § 10 



Oppgave 1 

– Kan grunneieren påklage vedtaket? 

• Hvem som helst kan ikke påklage hva som helst 

• Sentrale spørsmål 
– Er vedtaket et ”enkeltvedtak”? 

– Er grunneieren ”part” eller har han ”rettslig klageinteresse”? 

– Er klagefristen utløpt? 

 



Oppgave 1 

• Synes du grunneieren bør få erstatning? 

– Om skillet mellom ”er” og ”bør” 

• Dersom oppgaven ber oss avklare om han har krav på 
erstatning, er det et rettslig spørsmål som må løses 
med utgangspunkt i reglene om erstatning 

• Dersom oppgaven i stedet ber oss avklare om han bør 
få erstatning, er det et rettspolitisk spørsmål som ikke 
løses av rettsreglene, og som må løses på annen måte 

– Er skillet skarpt eller flytende? 

 



Oppgave 1 

• Kort om begge innfallsvinkler 

– Bør han få erstatning? 

• Grunneieren påføres et økonomisk tap 

• Fredningen er nødvendig for å verne sjeldne fuglearter 

– Har han krav på erstatning? 

• Naturmangfoldloven § 50:  
– ”rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern 

medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk” 

– Er bruken ”igangværende”? 



Oppgave 2 

• Krever tiltakene hjemmel i lov? 

– Er tiltakene forbudt ved lov? 

• I så fall kreves lov etter trinnhøydeprinsippet 

– Utgjør tiltakene inngrep i borgernes rettssfære? 

• Skill mellom faktiske og rettslige inngrep 
– Er det tale om faktiske inngrep, blir hovedspørsmålet om 

tiltaket er tilstrekkelig inngripende, jf. Rt. 2010 s. 612 

– Er det tale om rettslige inngrep, blir hovedspørsmålet om 
inngrepet har tilstrekkelig hjemme på annet grunnlag, for 
eksempel avtale eller utøvelse av eierrådighet 

 

 



Oppgave 2 

• Hva er virkningen av at lov mangler? 

– Det beror på hvorvidt lov er nødvendig eller ikke 

• Dersom lov ikke er nødvendig, kan tiltaket 
gjennomføres selv om lov mangler 

• Dersom lov er nødvendig, beror virkningen på hvorvidt 
tiltaket allerede er gjennomført eller ikke 

– Tiltak som ikke er gjennomført, kan ikke gjennomføre 

– Tiltak som er gjennomført, er ulovlige 

» Borgeren kan nekte å rette seg etter det 

» Forvaltningen kan komme i ansvar 

 



Oppgave 3 

• Kan han pålegges å fylle ut skjemaet? 

– Er hjemmel i lov nødvendig? 

• Faktisk eller rettslig inngrep? 

• Annen tilstrekkelig hjemmel? 

– Har Folkeregisteret hjemmel? 

• Hvor klart må lovgrunnlaget være? 
– ”Jo-jo-prinsippet” 

• Hvor langt rekker det aktuelle lovgrunnlaget? 
– http://lovdata.no/all/tl-19700116-001-002.html 
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Oppgave 3 

• Hva skjer dersom Peder nekter? 

– Folkeregisterloven § 16 
”§ 16. Dersom strengere straffebestemmelser ikke kommer til 

anvendelse, blir forsettlige eller uaktsomme overtredelser av 
denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av loven å straffe 
med bøter.  

       Er påbudt melding unnlatt, eller uriktige opplysninger gitt, i 
den hensikt å unndra seg eller en annen en offentlig 
forpliktelse, kan fengsel inntil 3 måneder anvendes.  

       Den skyldige plikter å erstatte de utgifter som hans forhold 
har påført skattekontoret.” 

 

 



Oppgave 4 

• Må kommunen ha hjemmel? 

– Pålegg uten annen tilstrekkelig hjemmel, må ha 
hjemmel i lov 



Oppgave 4 

• Har ”allmennheten” adgang? 

– For å kunne ta stilling til det, må loven tolkes i 
samsvar med rettskildeprinsippene (”juridisk 
metode”) 

• Hvilke slutninger gir rettskildefaktorene grunnlag for? 
– Ordlyd 

– Forarbeider 

– Rettspraksis 

• Hvordan skal slutningene harmoniseres? 



Oppgave 4 

• Er røykebaren et ”arbeidslokale”? 

– Hvilke slutninger gir rettskildene grunnlag for? 

• Ordlyd 

• Forarbeider 

• Rettspraksis 

– Hvordan skal slutningene harmoniseres? 

• Til begge spørsmål: Se Rt. 2007 s. 1801 


