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Sensorveiledning eksamen 2019 – JUROFF1201 

Innledning 

Denne veiledningen er skrevet for å gi sensorene en oversikt over hva som forventes å være med i en 

besvarelse. Ved sensureringen må det selvsagt tas hensyn til at dette er en eksamen for ikke-jurister, noe 

som vil prege både presisjonsnivå og dybde på besvarelsene. Veiledningen er skrevet før eksamen er 

avholdt, og det kan tenkes at enkelte punkter må endres dersom det gis tilbakemeldinger om dette fra 

sensorene.  

  

Generelt 

Emnet JUROFF1201 gir en introduksjon til forvaltningsretten. I emnebeskrivelsen er det uttalt at faget 

beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i 

juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt 

utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis. 

Emnet forutsetter ingen bakgrunnskunnskaper og er åpent for studenter med forskjellig bakgrunn, både på 

bachelor- og masternivå. I slike enkeltemner for ikke-jurister skal hver kandidat vurderes individuelt mot 

emnets læringskrav. Med andre ord skal det ikke foretas en aktiv normalfordeling. Samtidig er det ikke 

unaturlig at sensorene bruker sine respektive besvarelser som en pekepinn på hvor nivået ligger, og dermed 

vil det de facto skje en viss normalfordeling innenfor den enkelte kommisjon. 

Det er to bøker som utgjør pensum i faget. For det første utvalgte kapitler i Knophs oversikt over Norges 

rett (om metode, statsrett og forvaltningsrett). For det andre utvalgte kapitler i Eckhoff/Smith 

Forvaltningsrett. 

Nytt av året er at det er gitt et redusert undervisningstilbud i JUROFF1201. Kandidatene har fått 20 timer 

forelesning mot 25 timer i fjor. Nordrum har holdt samtlige forelesninger og har laget et omfattende 

undervisningsmateriale som er gjort tilgjengelig for kandidatene. I fjor fikk kandidatene 10 timers 

kursundervisning, noe de ikke har fått i år. De som har sensurert JUROFF1201 tidligere bes om å ta dette i 

betraktning i vurderingen av nivået. 

Det er også nytt at kandidatene bruker Lovdata-Pro som hjelpemiddel på eksamen. Dette gir dem tilgang til 

et bredere rettskildemateriale enn tidligere, noe som kan være en fordel for de som er fortrolige med 

lovdata generelt og rettskildesøk spesielt. Eksamensversjonen av Lovdata Pro gir imidlertid tilgang til færre 

kilder og bare de eksamensgodkjente henvisningsmerknadene. 

Eksamen er på fire timer, og jeg antar at enkelte vil oppleve tidsnød (frem til 2017 var eksamen på fem 

timer). Flere av spørsmålene i eksamensoppgaven kan besvares med nokså lange utredninger. Samtidig er 

en del av testen på eksamen at kandidatene evner å disponere tiden godt, og være tilstrekkelig kort og presis 

der det er nødvendig.  

Oppgaven består av en teoridel og en praktisk del. Merk at teorioppgaven skal telle 1/3 i den samlede 

bedømmelsen. Det er ikke dermed sagt at kandidatene bør vie 1/3 av besvarelsen til denne oppgaven. 

Ettersom praktikumsoppgaven består av fem spørsmål antar jeg at de fleste vil bruke mest plass på denne 

delen av besvarelsen. 

Sensorene bes ta hensyn til at det er tale om en eksamen for ikke-jurister, hvor flere av kandidatene fra før 

hadde liten eller ingen erfaring innenfor juridisk metode. Det vil derfor bære galt av sted dersom sensor 

bruker samme vurderingsnorm som om det var tale om en alminnelig juridisk eksamensbesvarelse. Dette 

gjelder spesielt ved vurderingen av kandidatenes metodeforståelse. 

 

  



Del I - Teori 

Oppgavens ordlyd er kort og lyder i sin helhet som følger: 

«Gjør rede for forvaltningens plikt til å begrunne enkeltvedtak.» 

Selv om ikke forvaltningens begrunnelsesplikt er nevnt eksplisitt i læringskravene, er dette et sentralt tema 

innenfor læringskravet; «Hovedtrekkene i reglene om saksbehandling...» som det kreves god forståelse av. 

Temaet er gitt grundig omtale i Eckhoff/Smith s. 287-291 og er godt behandlet på forelesningene. Dertil 

kan også mye utledes direkte fra forvaltningsloven §§ 24 og 25. Med andre ord skal alle ha gode 

forutsetninger for å levere en god besvarelse på dette punktet. 

Merk at formuleringen «gjør rede for» legger opp til en deskriptiv besvarelse hvor kandidaten skal beskrive 

og forklare gjeldende rett. De som foretar en vurdering av forvaltningens begrunnelsesplikt beveger seg 

noe utenfor oppgaven, men så fremt det er fornuft i det som skrives bør ikke dette føre til trekk. 

Oppgavens formulering er såpass generell at det kan forventes forskjellige innfallsvinkler i besvarelsene. 

Samtidig vil oppgaveteksten neppe kunne misforstås, og det er flere forhold kandidatene forventes løfte 

frem i sine besvarelser. 

For det første bør kandidatene få frem at bestemmelsene om begrunnelse er plassert i forvaltningslovens 

kapittel V, som innebærer at de kommer til anvendelse når forvaltningen treffer enkeltvedtak. Den gode 

kandidat vier et par setninger på betydningen av dette. Lange utredninger av hva som anses å være 

enkeltvedtak vil på sin side være et blindspor som bør føre til noe trekk. 

Kandidatene bør videre ta utgangspunkt i fvl. §§ 24 og 25. Mens § 24 oppstiller regler for når et 

enkeltvedtak skal grunngis, gir § 25 regler for hva begrunnelsen skal inneholde. Når det gjelder § 24 

forventes det at kandidatene får uttrykkelig frem at hovedregelen er at enkeltvedtak skal begrunnes og at 

begrunnelsen skal gis samtidig som vedtaket treffes, jf. første ledd første punktum. Det er unntak fra dette 

som krever særskilt hjemmel. Disse finner man i bestemmelsens andre og tredje ledd og gjelder 

begrunnelsesplikt som kun inntrer der en part fremsetter krav om det, samt tilfeller hvor det ikke er 

begrunnelsesplikt. Unntakene er nokså snevre og kandidatene bør etter mitt syn ikke vie for mye plass på 

dette. 

Den gode kandidat får frem hensyn bak begrunnelsesplikten. Dette er godt dekket i pensum hvor 

Eckhoff/Smith blant annet fremhever hensynet til sakens parter, for senere saker, for andre myndigheter, 

herunder i klagesaken mv. Den kandidat som ikke sier noe om de legislative hensyn vil fort miste en del av 

redegjørelsen oppgaven legger opp til. Den kandidat som kun gjengir det som kan leses ut av bestemmelsen 

vil få lite uttelling på dette punktet. 

Videre forventes det at kandidatene gjør rede for de krav som stilles til begrunnelsen. Fvl. § 25 oppstiller 

krav til begrunnelsens innhold, og kandidatene kan få mye ut av å lese lovteksten grundig. Kort fortalt 

kreves det at begrunnelsen nevner hjemmelsgrunnlaget og de faktiske forholdet vedtaket bygger på. Merk 

imidlertid unntaket i første ledd hvor hjemmelsgrunnlag ikke er nødvendig der parten kjenner til dette, og i 

andre ledd hvor det er tilstrekkelig med en henvisning til tidligere fremstillinger av sakens faktum. Etter 

tredje ledd bør forvaltningen nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved skjønnsutøvelsen. At det 

ikke er en absolutt plikt skyldes at det tidvis kan være krevende å begrunne et skjønn. 

En middelmådig besvarelse behandler begrunnelsesplikten etter §§ 24 og 25 uten særlig utdyping. Den 

laudable kandidat går noe dypere i redegjørelsen av begrunnelsespliktens rekkevidde. Det kan vises til at § 

25 er nokså vag og slik sett etterlater et vidt rom for skjønn hva gjelder spørsmålet om når et vedtak er 

tilstrekkelig begrunnet. Samtidig er det tale om et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt 

ut. Kandidatene skal kjenne til Rt. 1981 s. 745 (Isene) som etterhvert har blitt en klassiker innenfor læren 

om forvaltningens begrunnelsesplikt. Det forventes at kandidatene nevner denne dommen, evt. andre 

høyesterettsavgjørelser som har bidratt til å klargjøre begrunnelsespliktens rekkevidde. Isenedommen er 

omtalt i Eckhoff/Smith s. 403 og gjaldt i utgangspunktet spørsmålet om et forvaltningsvedtak var sterkt 

urimelig. Høyesterett fant imidlertid grunn til å feste ugyldighetsgrunnen på mangelfull begrunnelse. 

Poenget var at begrunnelsen var så kortfattet og generell at den etterlot tvil om forvaltningen hadde vurdert 
alle relevante forhold. Ut fra dommen kan man oppstille et generelt prinsipp som har festet seg som 

gjeldende norm innenfor begrunnelsesplikten. Jo mer inngripende et vedtak er, desto strengere krav må det 

stilles til vedtakets begrunnelse. 



Den gode kandidat trekker også inn spørsmål om ugyldighet grunnet manglende eller mangelfull 

begrunnelse. Det er åpenbart at manglende eller mangelfull begrunnelse vil kunne medføre ugyldig vedtak. 

Om § 41 kan anvendes for å allikevel konstatere gyldighet er noe omstridt i teorien. Det kan imidlertid ikke 

forventes at kandidatene kommer inn på disse spørsmålene.  

  

Del II - Praktikum 

Praktikumsoppgaven er mer omfattende enn teorioppgaven, og består av fem spørsmål som alle skal 

besvares. Spørsmålene krever kunnskap om avvisning, klagerett, fristoppreisning, inhabilitet og ugyldighet. 

Dette er temaer som er dekket både i pensum og i forelesningene. Det er på forhånd vanskelig å prediktere 

hvorvidt oppgavene vil bli oppfattet som vanskelige eller ikke. Det er imidlertid tale mange spørsmål, 

eksamenstiden tatt i betraktning. Dersom sensor opplever at mange har fått tidsnød bør det i vurderingen tas 

hensyn til at oppgaven er noe omfattende. 

Oppgaven er også litt annerledes utformet enn den tradisjonelle praktikumsoppgaven, ettersom det er 

klageren i saken som stiller de spørsmålene som kandidaten skal besvare. Kandidaten blir også bedt om å 

besvare spørsmålene som rådgiver i Jussbuss. Dette indikerer at vurderingene som skal tas bør være 

objektive, men samtidig skal de også være tilstrekkelig tydelige til at klienten forstår svarene. Det kan 

tenkes at enkelte vil slite litt med denne formen, og det er mulig at besvarelsene vil bli mer teoretiske enn 

hva som er normalt i praktikumsoppgaver. Etter mitt syn bør derfor sensor utvise noe romslighet når det 

gjelder vurderingen av besvarelsens form, og heller rette sitt kritiske blikk mot den juridiske 

argumentasjonen i besvarelsene. 

Spørsmål 1 Hva innebærer det at klagen er avvist? Er dette en beslutning som kan påklages? 

Her legges det først opp til en kort redegjørelse av hva som ligger i at en klage blir avvist. Temaet er ikke 

mye omtalt i Eckhoff/Smith (se s. 301) og det kan nok tenkes at mange kandidater ikke klarer å finne frem 

til korrekt hjemmelsgrunnlag for avvisning, noe som selvsagt bør føre til noe trekk. Underinstansen skal 

etter fvl. § 33 andre ledd skal avvise en klage dersom vilkårene for å klage ikke er oppfylt. Klageinstansen 

har tilsvarende plikt til å avvise en klage, jf. § 34 første ledd. Typiske avvisningsgrunner er at klager ikke 

anses for å ha klagerett eller at klagen er fremsatt etter klagefristens utløp. Begge deler er aktuelt i vår 

oppgave. Den gode kandidat viser til at § 33 andre ledd er en pliktregel, hvor forvaltningen i 

utgangspunktet ikke har kompetanse til å behandle en klage dersom vilkårene ikke er oppfylt. Når det 

gjelder en klage som er for sent fremsatt skal det imidlertid foretas en vurdering av om det skal gis 

fristoppreisning etter § 31 (dette behandles under spørsmål 3). De kandidater som ikke viser til hjemler, 

men som allikevel gir en god forklaring av hva som ligger i et avvisningsvedtak, bør kunne gis god 

uttelling. 

Oppgaven spør også om det er klagerett på et avvisningsvedtak. Den gode kandidat kjenner til fvl. § 2 

tredje ledd som fastslår at avvisning av en sak også er å anse som enkeltvedtak. Det innebærer at 

forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak gjelder når forvaltningen skal treffe et avvisningsvedtak, 

herunder at det er klagerett på avvisningsvedtaket, jf. fvl. § 28. Dette spørsmålet krever ikke et langt svar, 

og det vil gi full uttelling å vise til § 2 tredje ledd og svare bekreftende på at det er klagerett. Den svake 

kandidat får på sin side ikke frem at et avvisningsvedtak er å regne som et enkeltvedtak. 

  

Spørsmål 2 Er det korrekt at «Lillestrand sommerfuglforening» ikke kan påklage byggetillatelsen? 

Dette spørsmålet handler om hvem som har «rettslig klageinteresse» og bør være et velkjent tema for de 

fleste kandidater. Temaet er behandlet i Eckhoff/Smith s. 296 flg. 

Plan- og bygningsloven inneholder ikke særskilte bestemmelser om hvem som kan påklage en 

byggetillatelse, og derfor er det den generelle regel i forvaltningsloven § 28 som kommer til anvendelse 

(koblingen er for øvrig kommet til uttrykk i pbl. § 1-9). 

Ettersom oppgaveteksten uttrykkelig viser til fvl. § 28 vil besvarelser som ikke henviser til denne 

bestemmelsen komme svært skjevt ut. Det er imidlertid lite å hente fra selve ordlyden som kun fastslår at 

enkeltvedtak kan påklages av «en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken». Testen består slik 



sett i å bruke andre rettskilder i vurderingen av hvorvidt sommerfuglforeningen har klagerett i vår sak. De 

som vurderer om foreningen er part viser manglende forståelse, og bør trekkes noe. 

Kandidatene har ikke tilgang på forarbeider på eksamen, men det kan hende enkelte kjenner til at 

forvaltningslovens forarbeider gir uttrykk for at terskelen for å klage i alle fall ikke skal være høyere enn 

retten til å reise søksmål. Eller for å bruke et sitat fra forelesningen til Nordrum: «Døra til domstolene må 

være smalere enn døra til forvaltningen». På grunnlag av dette har det i lang tid vært sikker rett at 

tvistelovens bestemmelser om søksmålskompetanse kan anvendes analogisk i drøftelsen av begrepet 

«rettslig klageinteresse» i forvaltningsloven § 28. De som ser denne koblingen bør honoreres godt. 

Tvisteloven §§ 1-3, 1-4 og 2-1 gir en rekke knagger i drøftelsen, men jeg er usikker på hvor mye vi kan 

forvente av kandidatene på dette punktet. Tvisteloven er ikke så mye omtalt i pensum, og ble heller ikke 

behandlet på forelesningene. Det bør derfor ikke trekkes for kandidater som ikke behandler dette 

rettsgrunnlaget analogisk. For en nærmere fremstilling av disse bestemmelse og drøftelsen av «rettslig 

klageinteresse» vises det til punkt 2.2 i sensorveiledningen for JUS2211 våren 2018, men merk at denne 

veiledningen gjelder sensur av jusstudenter: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/jus2211-sensorveiledning-v18--revidert.pdf 

Vi kan muligens forvente mer når det gjelder kandidatenes kjennskap til rettspraksis. I forelesningene ble 

kjennelsen inntatt i Rt. 2003 s. 833 (Stopp Regionfelt Østlandet) behandlet. Den er imidlertid ikke nevnt i 

pensum. Saken gjaldt spørsmålet om en aksjonsgruppe kan ha søksmålsadgang. I avsnitt 30 vises det til at 

det beror på en helhetsvurdering: Spørsmålet om organisasjonen har rettslig interesse i å fremme 

begjæringen om midlertidig forføyning, vil bero på en nærmere vurdering av om den har rimelig grunn til å 

kreve at spørsmålet blir prøvd av domstolene. Kravet om «rimelig grunn» forutsetter at saken berører 

interesser som foreningen tar sikte på å vareta. Det sies videre: Men forutsetningen er at organisasjonen ut 

fra formål, virksomhet og representativitet har tilstrekkelig tilknytning til søksmålet. 

I denne saken ble aksjonsgruppen gitt søksmålsrett. Det ble lagt avgjørende vekt på at gruppen hadde 

eksistert i ni år. Den hadde egne vedtekter, et styre på fem medlemmer, med en styreleder som velges for to 

år av gangen. Videre hadde den noe over 1000 medlemmer på landsbasis, aktive lokallag, og det ble 

avholdt årlige medlemsmøter. Virksomheten ble finansiert ved kontingenter mv., og det ble ført regnskap. 

I vår sak er det ikke tale om en aksjonsgruppe, men mange av de samme momentene som nevnt i 

kjennelsen over vil også være relevante å drøfte. En viktig del av vurderingen i denne oppgaven er om 

kandidatene bruker aktivt de opplysningene som er nevnt i faktum i drøftelsen. Peder viste til at foreningen 

hadde vedtekter, at den ble stiftet i 1992, og at det ble holdt årsmøte som viste at det var 32 medlemmer. 

Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig for å kvalifisere som klageberettiget i vår sak. 

Hva kandidatene faller ned på er uten betydning for bedømmelsen. Det avgjørende er om kandidatene 

evner å bruke de momenter man kan utlede fra både lovtekst, rettspraksis og teori i drøftelsene. 

  

Spørsmål 3 Skal ikke kommunen ta hensyn til mitt sykehusopphold i vurderingen av om klagen er fremsatt 
for sent?  

Spørsmålet gjelder forvaltningens plikt til å vurdere fristoppreisning ved for sent fremsatt klage. 

Hjemmelen for dette er å finne i fvl. § 31. Det forventes at kandidatene finner frem til denne. Temaet er 

behandlet i Eckhoff/Smith s. 298-300. 

Den skarpskodde kandidat ser at spørsmålet ikke er om forvaltningen plikter å ta klagen til behandling, men 

om det er tale om en plikt til å vurdere dette. Det følger nemlig av § 31 første ledd at forvaltningen kan ta 

en klage til behandling selv om den er for sent fremsatt. De som drøfter om forvaltningen har plikt til å 

behandle klagen viser noe manglende forståelse, men med tanke på at det er tale om et innføringsfag for 

ikke-jurister vil ikke dette medføre særlig trekk. 

Etter § 31 er det opp til forvaltningen skjønn å vurdere om en klage skal gis fristoppreisning. Det er lagt til 

grunn i både teori og praksis at forvaltningen plikter å foreta en vurdering av om det skal gis 

fristoppreisning ved for sent fremsatte klager (se Eckhoff/Smith s. 300). Det er kun i tilfeller hvor det er 

åpenbart at det ikke skal gis oppreisning at kravet kan avvises uten videre. I vår sak har altså kommunen 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/jus2211-sensorveiledning-v18--revidert.pdf


gjort feil i å avvise klagen uten å ta stilling til om § 29 kommer til anvendelse. Den laudable kandidat bør 

se dette. 

De fleste vil nok ta stilling til om kommunen skulle behandle klagen til tross for fristoversittelsen. Selv om 

dette spørsmålet går noe utover oppgavens formulering, må det kunne gis uttelling for en slik drøftelse. 

Etter § 31 første ledd må ett av to vilkår være oppfylt for at forvaltningen skal kunne behandle en klage 

som er for sent fremsatt: 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med 

klage etterpå, eller 

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

At bokstav a) bruker begrepet «parten» kan virke noe forvirrende ettersom klager i mange tilfeller ikke er 

part. Men når det klages på et vedtak gis det partsstatus og enhver som klager vil dermed falle inn under 

denne bestemmelsen. Det avgjørende i vår sak er dermed om Peder Ås kan lastes for å ha oversittet fristen 

eller for å ha drøyd med å klage etterpå. Ut fra faktum er det nokså sikkert at Peder ikke kan lastes for å ha 

klaget for sent. Han hadde fått påvist malariasmitte og måtte ligge i full isolasjon. Det fremgår også at han 

klagde samme dag som han ble skrevet ut fra sykehuset. Etter dette er det nokså åpenbart at kommunen kan 

ta klagen til behandling. Dersom kandidaten kommer til at Peder kan lastes for å ha klaget for sent, bør 

vilkåret i bokstav b) drøftes. I så fall vil det måtte foretas en rimelighetsvurdering av hvor viktig det er for 

Peder at klagen blir tatt til behandling, samt en interesseavveining med hensyn til Kirkeruds berettigede 

forventning om at den rettighet hun har fått tildelt (byggetillatelsen) ikke blir gjenstand for ny behandling. 

Det kan også her tillegges vekt at klagen er fremsatt kun én uke etter fristen. 

Jeg er usikker på hvor mye vi kan forvente av kandidatene på dette spørsmålet. Sensorene bør ikke være for 

strenge mot kandidater som ikke evner å foreta en god drøftelse her. Samtidig bør gode besvarelser 

honoreres godt. 

  

Spørsmål 4 Er Lars Holm inhabil i denne saken? 

Dette er en klassisk inhabilitetsoppgave og her bør alle ha gode forutsetninger for sine drøftelser. Temaet er 

behandlet i Eckhoff/Smith kapittel 12. 

Grunnlaget for anførselen om inhabilitet er at saksbehandleren i kommunen, Lars Holm, var en tidligere 

venn av Marte Kirkeruds far, og at søk på Google viste flere bilder av Holm sammen med den profilerte 

skipsmegleren i festlige lag. Faktum er med andre ord nokså sparsomt. 

Kandidatene bør raskt finne frem til fvl. § 6. Dersom denne ikke drøftes står kandidaten i fare på å styrke 

på dette spørsmålet. Kandidatene bør også raskt komme til at det er bestemmelsens andre ledd som er 

aktuell i vår sak. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 

eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part» 

Kandidatene bør ta for seg begge kriteriene i første punktum og drøfte om et tidligere vennskap av partens 

far, herunder deltakelse i festlige lag, kan kvalifisere som «særegne forhold» som er egnet til «å svekke 

tillitten» til Holms upartiskhet. Det avgjørende er hvordan dette fortoner seg for allmennheten. Kandidatene 

må også trekke inn momentene i andre punktum, om avgjørelsen vil innebære en «særlig fordel» for noen 

Holm har «nær personlig tilknytning til», og om anførselen om inhabilitet er reist av en part. Det siste er 

ikke tilfelle i vår sak - partsbegrepet sikter her til den avgjørelsen er rettet mot. Spørsmålet er derfor om 

Holm kan sies å ha en nær personlig tilknytning til Marte. Jeg vil nok påstå at dette ikke er tilfelle. 

Relasjonen er for fjern. 

Faktum gir som nevnt nokså få knagger, og det er etter mitt syn ikke avgjørende hva kandidatene lander på. 
Som så ofte er det hvordan de kommer frem til konklusjonen som skal telle i vurderingen. 



  

Spørsmål 5 Hvis Lars Holm er inhabil, vil vedtaket dermed være ugyldig? 

Selv om u/gyldighetsvurderinger kan være noe krevende, bør de fleste kunne si noe fornuftig på dette 

spørsmålet. Temaet er underlagt omfattende behandling i Eckhoff/Smith kapittel 29 og 30, men ikke viet 

like stor oppmerksomhet i forelesningene. Det følger imidlertid av emnets læringskrav at kandidatene skal 

ha god forståelse av «hovedtrekkene i reglene om ugyldighet». 

Dersom Holm er inhabil lider vedtaket av en feil og er i utgangspunktet ugyldig. Inhabilitet kan 

karakteriseres som en saksbehandlingsfeil, og dermed vil fvl. § 41 komme til anvendelse. Det forventes at 

kandidatene finner frem til og drøfter denne bestemmelsen. Spørsmålet er om vedtaket ville blitt det samme 

dersom man ser bort i fra feilen. I så fall kan man slå fast at vedtaket er gyldig. 

Høyesterett har i flere avgjørelser uttalt seg om hvor mye som skal til for at en feil kan ha virket 

bestemmende på et vedtaks innhold. Helt sentral er dommen inntatt i Rt. 2009 s. 661 Amerikanske 

ambassade, hvor Høyesterett uttalte at det skal lite til - det er «tilstrekkelig med en ikke helt fjerntliggende 

mulighet». I denne saken ble det allikevel konkludert med gyldighet. Dommen ble utsatt fra kritikk fra flere 

hold, men i HR-2017-2247-A Reinøya ble slutningen og resultatet det samme. Begge dommene er nevnt i 

pensum og på forelesningene, og det forventes at kandidatene viser til og anvender den ene eller den andre. 

Igjen er faktum nokså sparsomt. Den meget skarpe kandidat vet at en byggetillatelse gis på grunnlag av et 

lovbundet skjønn - søker har krav på byggetillatelse så fremt tiltaket er i tråd med planen, jf. plan- og 

bygningsloven § 21-4 første ledd. Dette kan tale i retning av at feilen har hatt marginal betydning for 

tillatelsene som er gitt. Det kan ikke forventes at noen kandidater kjenner til dette. 

Det avgjørende i bedømmelsen er om kandidatene evner å se at § 41 kommer til anvendelse, at de forstår 

innholdet i bestemmelsen, og at de drøfter om inhabilitet kan ha påvirket vedtakets innhold. Om de lander 

på gyldighet eller ugyldighet er uten betydning for bedømmelsen. 

  

Lykke til med sensuren. 

Oslo 20. november 2019 - Nikolai K. Winge  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


