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Eksamen:     JUROFF1201 høsten 2013 

Eksamensdag:     Tirsdag 19. november 2013 

Eksamenstid:     Klokken 10.00 – 15.00.  

Tillatte hjelpemidler:   Lovtekster og forskrifter, ikke lærebøker eller 

      lovkommentarer 

  

Oppgavesettet er på 2 – to – sider pluss vedlegg (én side). Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du 
begynner å svare på spørsmålene.  

 

 

I  
 

Spørsmål 1: Forklar forskjellen på en rettskildefaktor og en rettsregel  

Spørsmål 2: Forklar begrepene relevans, slutning og vekt i rettskildelæren. Bruk eksempler.    

Spørsmål 3:  Gjør rede for begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og gi en 
kort oversikt over hvilken betydning det har at en avgjørelse er et enkeltvedtak.  

 

II 
 

Lars Holm eide en gammel seilskute som ble brukt til fritidsformål. Seilskuta var 18 meter lang og lå fortøyd 
ved småbåthavnen i Lillevik kommune når den ikke var i bruk. På grunn av en vanskelig privatøkonomi 
bestemte Holm seg for å leie ut båten. Han inngikk avtale med Peder Ås om leie av skuta fra 1. juli 2012 til 
30. juni 2013. Leieavtalen omfattet også båtplass.  

I begynnelsen av oktober 2012 ble Lillevik hjemsøkt av orkanen Leo. Leo gjorde stor skade på sin ferd. 
Gjenstand for orkanens vrede var blant annet seilskuta til Lars Holm, som brakk i to deler og sank til bunns. 
Lars Holm mottok forsikringsoppgjør for skuta. Pengene brukte han til å betale ned gjeld. Han anså seg 
ferdig med maritime forlystelser på en stund.  

Lillevik kommune var bekymret for skipsvraket som lå på havets bunn. Den gamle skuta kunne inneholde 
mange farlige miljøgifter, antok kommunen. På denne bakgrunn varslet kommunen Lars Holm om at den 
vurderte å pålegge ham å rydde opp i forurensningssituasjonen som var oppstått, og ga ham frist til å uttale 
seg. Holm skrev tilbake at det ikke kunne være stort behov for å foreta seg noe, dette ville naturen ordne 
opp i selv. Teknisk sjef traff deretter vedtak etter forurensingsloven § 37 om at vraket måtte heves. 
Vedtaket var rettet mot skutas eier, Lars Holm.   
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Lars Holm bestemte seg for å klage over vedtaket. Han mente at det ikke var anledning til å rette vedtaket 
mot ham all den tid skuta ble disponert fullt ut av leietakeren, Peder Ås, på tidspunktet for ulykken. I alle 
fall var det veldig urimelig å pålegge ham et slikt ansvar. Han hadde ingen økonomi til å få hevet vraket; 
forsikringsoppgjøret dekket bare verdien av skuta, og ikke slike kostnader, som var betydelige. Holm mente 
dessuten at kommunen hadde utredet saken altfor dårlig. Før kommunen vedtar noe så inngripende, må 
den undersøke om vraket virkelig er en fare for miljøet, mente Holm.  

1 Har kommunen hjemmel til å rette vedtaket mot Lars Holm?  

2 Finnes det noe rettslig grunnlag for Holms anførsel om at vedtaket var "veldig urimelig"? Vil 
anførselen i så fall føre frem?  

3 Var saken godt nok utredet av kommunen?  

Klagen ble behandlet i Lillevik formannskap, som kommunen hadde etablert som klageinstans for saker om 
teknikk og miljø. Formannskapet opprettholdt vedtaket fra teknisk sjef. Da Holm mottok vedtaket, ble han 
skuffet, men også litt i stuss. Han hadde trodd at noen andre enn kommunen selv skulle behandle klagen. 
Han fikk en venn av seg som var jurist til å se nærmere på dette. Denne juristvennen sa at hvem som er rett 
klageinstans beror på om det er første eller andre leddet i forurensingsloven § 37 som gir hjemmel for 
pålegget, siden kommunens myndighet etter andre ledd følger av et delegasjonsvedtak fra 
Miljøverndepartementet.  

4 Har denne juristvennen skjønt bæra? Begrunn svaret.  

5 Er det første eller andre ledd i forurensningsloven § 37 som gir hjemmel for pålegget?  

Holms gode juristvenn kunne videre fortelle at Lillevik kommune var veldig mye strengere enn andre 
kommuner når det gjaldt håndtering av vrak etter forlis. I andre kommuner er det vanlig å la båter av denne 
typen bli liggende etter forlis, fordi det man oppnår ved heving av vrakene ikke står i forhold til kostnadene, 
mente han. Holm lurte på om dette kunne ha betydning ved forståelsen og praktiseringen av 
forurensningsloven § 37 i Lillevik kommune. Han lurte også på om han som part i saken hadde krav på 
innsyn i disse andre sakene.  

6 Legg til grunn at beskrivelsen av andre kommuners praksis er riktig: Har dette rettslig betydning for 
Lillevik kommune?  

7 Har Holm rett til innsyn i kraft av å være part i en sak? Finnes det eventuelt andre grunnlag for krav 
om innsyn? 

***** 

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

 

Sensuren faller tirsdag 3 desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 
95 00. 

Oslo, 19.11.2013 
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Vedlegg:  

Forurensningsloven av 13. mars 1981 

§ 28. (forbud mot forsøpling) 1  

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall 2 slik at det kan virke skjemmende eller 
være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og 
andre liknende større gjenstander.  

Første ledd er ikke til hinder for at avfall 2 blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med 
tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.  

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.  

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding) 1  

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall 2 i strid med § 28, skal 
fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til 
fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt § 35 første eller tredje 
ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd.  

Forurensningsmyndigheten 3 kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av 
motorkjøretøy, 4 skip, 5 fly 6 eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid med § 28 eller 
som er eier når pålegget gis.  

Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydning eller betaling av utgifter etter første eller annet ledd, er 
avgjørelsen enkeltvedtak 7 også om pålegg ikke blir gitt.  

§ 85. (forholdet til forvaltningsloven og tjenesteloven)  

Forvaltningsloven 1 gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i loven her.  

Departementet er klageinstans over vedtak truffet av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er klageinstans 
over vedtak truffet av fylkesmannen. For vedtak truffet av kommunen gjelder forvaltningsloven 1 § 28 
annet ledd, med unntak av vedtak etter § 47 hvor fylkesmannen er klageinstans. Departementet kan 
fastsette en annen klageinstans enn det som følger av dette ledd og hvem klage over vedtak truffet av 
privat rettssubjekt skal gå til.  

Forurensningsmyndigheten 2 kan gi utfyllende forskrifter om saksbehandlingen av søknader etter § 11, 
herunder om hvem søknaden skal forelegges for, kunngjøring av søknader og tillatelser og om betaling av 
kunngjøringen.  

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven 3 for søknad 
om tillatelse etter kap. 3, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse. Unntak 
fra tjenesteloven § 11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, 
herunder hensynet til privatpersoners beskyttelsesverdige interesser.  
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