
KURSOPPGAVER EØS-RETT 
Kursene i EØS-rett går over fire dobbelttimer, til sammen åtte timer. Nedenfor finner du oppgaver 

som vil bli drøftet og gjennomgått i løpet av kurset. Det forutsettes at de to første oppgavene er 

forberedt til første kursdag.  

 

1. EFTA-domstolens praksis, og homogenitetsmålsettingens 

betydning 
 

HR-2000-49-B - Rt. 2000 s. 1811, på side 1820: 

«II. Forholdet til EØS-retten 

Jeg går så over til å se på spørsmålet om det er motstrid mellom de tre direktivene om 

motorvognforsikring og unntaket i dekningen for skade på passasjer i bilansvarsloven § 7 

tredje ledd bokstav b. 

1. Jeg finner det først riktig å gi uttrykk for min oppfatning om hvilken betydning EFTA-

domstolens uttalelse bør tillegges. 

Uttalelsen fra EFTA-domstolen er rådgivende, jf. artikkel 34 i Overvåknings- og 

domstolsavtalen (ODA-avtalen) mellom EFTA-statene. Dette innebærer at Høyesterett har 

myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad uttalelsen skal 

legges til grunn for Høyesteretts avgjørelse. 

Men jeg finner samtidig at uttalelsen må tillegges vesentlig vekt. Dette følger etter min 

mening allerede av den omstendighet at EFTA-statene i samsvar med EØS-avtalen artikkel 

108 nr. 2 ved inngåelsen av ODA-avtalen har funnet grunn til å opprette denne domstolen, 

blant annet for å nå frem til og å opprettholde en lik fortolkning og anvendelse av EØS-

avtalen. Også reelle grunner taler for dette. Rettskildebruken innen EØS-retten kan avvike fra 

den nasjonale. Dette gjør at EFTA-domstolen med sin særlige kunnskap bør kunne uttale seg 

med betydelig autoritet. I denne sammenheng finner jeg grunn til å nevne at EFTA-domstolen 

gjennomfører en saksbehandling som blant annet gir andre medlemsland og organer innen 

EFTA og EF anledning til å uttale seg om de spørsmål som reises, jf. artikkel 20 i protokoll 5 

til ODA-avtalen. At EFTA-domstolens rådgivende uttalelse skal tillegges vesentlig vekt, er 

også forutsatt fra Stortingets side. Jeg viser til St.prp.nr.100 (1991–1992) om samtykke til 

ratifikasjon av EØS-avtalen, hvor det på side 330 uttales at man i praksis må «regne med at 

den nasjonale domstol legger EFTA-domstolens uttalelse til grunn, når den anvender norske 

rettsregler på rettsforhold som er dekket av EØS-avtalens bestemmelser». 

 

HR-2013-496-A – Rt. 2013 s. 258 (STX): 

(91) Jeg ser først på hva EFTA-domstolen har uttalt om dette i slutningens punkt 2: 



«Artikkel 3 nr. 1 første ledd bokstav c) i direktiv 96/71/EF, tolket i lys av EØS-avtalen artikkel 

36, er i prinsippet til hinder for at en EØS-stat kan kreve at et foretak etablert i en annen EØS-

stat og som yter tjenester på førstnevnte stats territorium, betaler sine arbeidstakere den 

minstelønn som er fastsatt i denne stats nasjonale regler for arbeidsoppdrag hvor overnatting 

utenfor hjemmet er nødvendig, med mindre reglene som gir rett til slikt tilleggsvederlag har et 

mål som er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, og anvendelsen av dem ikke er 

uforholdsmessig. Det er opp til nasjonale myndigheter eller eventuelt domstolene i vertsstaten 

å avgjøre om disse regler faktisk forfølger et mål som er begrunnet i tvingende allmenne 

hensyn, og om dette gjøres ved bruk av forholdsmessige midler.» 

(92) EFTA-domstolen gir her uttrykk for at spørsmålet om utenbystillegget er forenlig med 

EØS-avtalen, ikke bare kan avgjøres ut fra at tillegget er minstelønn i direktivets 

forstand, men også må vurderes opp mot EØS-avtalen artikkel 36. Staten har bestridt 

at EFTA-domstolens uttalelse kan legges til grunn på dette punktet ettersom den 

bygger på en uriktig oppfatning av EU-domstolens praksis omkring 

utsendingsdirektivet. 

(93) Høyesterett har i Rt-2000-1811 på side 1820 uttalt følgende om betydningen av 

EFTA-domstolens rådgivende uttalelser: 

«Uttalelsen fra EFTA-domstolen er rådgivende, jf. artikkel 34 i Overvåknings- og 

domstolsavtalen (ODA-avtalen) mellom EFTA-statene. Dette innebærer at Høyesterett har 

myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad uttalelsen skal 

legges til grunn for Høyesteretts avgjørelse. 

Men jeg finner samtidig at uttalelsen må tillegges vesentlig vekt. Dette følger etter min mening 

allerede av den omstendighet at EFTA-statene i samsvar med EØS-avtalen artikkel 108 nr. 2 

ved inngåelsen av ODA-avtalen har funnet grunn til å opprette denne domstolen, blant annet 

for å nå frem til og å opprettholde en lik fortolkning og anvendelse av EØS-avtalen. Også 

reelle grunner taler for dette. ...» 

(94) Jeg tar etter dette utgangspunkt i at Høyesterett ikke skal legge EFTA-domstolens 

uttalelse uprøvet til grunn, men har både myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling 

til hvorvidt og i hvilken grad dette skal gjøres. På denne bakgrunn kan jeg ikke se at 

Høyesterett er formelt avskåret fra å bygge på et avvikende syn. Men i og med at 

uttalelsen naturlig nok skal tillegges vesentlig vekt, kreves særlige grunner for at 

Høyesterett skal kunne fravike den. 

(95) Om EFTA-domstolens uttalelse i foreliggende sak (E-2/11), bemerker jeg: 

 

(96) Bakgrunnen for EFTA-domstolens syn, fremkommer først og fremst i avsnitt 70 der 

det heter: 

«Som angitt i artikkel 3 nr. 1 annet ledd skal begrepet minstelønn defineres i samsvar med 

nasjonal lovgivning og/eller praksis i den EØS-stat arbeidstakeren er utsendt til. I lys av dette 

og hensett til at direktivet ikke harmoniserer det materielle innhold i de ufravikelige regler for 

minimumsvern, kan EØS-statene fritt definere dette innhold, under forutsetning av at det ikke 

er til hinder for tjenesteyting over landegrensene i EØS-området og er i samsvar med EØS-



avtalen og generelle EØS-rettslige prinsipper. Dette omfatter i relasjon til denne sak EØS-

avtalen artikkel 36 (se avsnitt 34 til 35 i denne dom og, for sammenligning, Laval un Partneri, 

som omtalt over, avsnitt 68). Derfor må spørsmål 1 b) prøves etter direktivet lest i lys av EØS-

avtalen artikkel 36 og, der det er relevant, også etter sistnevnte bestemmelse alene.» 

 

(97) Som sitatet viser, er rettsoppfatningen begrunnet i en kombinasjon av at begrepet 

minstelønn ikke er harmonisert og av at direktivet ikke harmoniserer det materielle 

innhold i de ufravikelige regler for minimumsvern. Det er til underbyggelse av at 

prøving etter artikkel 36 da er påkrevd vist til avsnitt 68 i sak C-341/05 Laval. Der 

heter det: 

«Det skal i denne henseende fastslås, at da direktiv 96/71 ikke har til formål at harmonisere 

ordningerne med henblik på fastsættelse af arbejds- og ansættelsesvilkårene i 

medlemsstaterne, står det dem frit for på nationalt plan at vælge en ordning, der ikke er 

udtrykkeligt nævnt blandt de ordninger, der er opregnet i direktivet forudsat, at den ikke 

hindrer den frie udveksling af tjenesteydelser mellem medlemsstaterne.» 

 

(98) Etter min oppfatning er det grunn til å stille spørsmål ved om denne uttalelsen gir 

grunnlag for å fastslå at det allmenngjorte utenbystillegget i foreliggende sak også må 

prøves etter artikkel 36, så lenge dette er «minstelønn» etter direktivet artikkel 3 nr. 1 

bokstav c. I Laval var situasjonen at man ville forplikte arbeidsgiverne gjennom en 

ikke allmenngjort tariffavtale om avlønning som ikke var minstelønn, jf. avsnitt 67. 

Uttalelsen i avsnitt 68 om nødvendigheten av prøving etter daværende artikkel 49 EF 

svarende til EØS-avtalen artikkel 36, må etter mitt syn forstås på denne bakgrunn. 

Videre fremgår det av uttalelsen at forbudet mot å hindre den frie utveksling av 

tjenesteytelser knytter seg til ordninger som ikke er uttrykkelig oppregnet i direktivet. 

Det fremgår av Laval avsnitt 80-81 at denne oppregningen er uttømmende. EFTA-

domstolen har da også lagt dette til grunn i uttalelsens avsnitt 29. 

(99) Oppfatningen av at oppregningen i artikkel 3 nr. 1 er uttømmende, er gjentatt i sak C-

346/06 Rüffert avsnitt 33-34. I sak C-319/06 Kommisjonen mot Luxemburg avsnitt 26 

uttales også at artikkel 3 nr. 1 første ledd inneholder en uttømmende oppregning «af de 

områder, inden for hvilke medlemsstaterne kan gøre gældende, at de gældende 

bestemmelser i værtsmedlemsstaten finder anvendelse». Det fremgår av samme 

avgjørelse avsnitt 45 at Kommisjonen ikke hadde reist innsigelser mot at en 

minstelønn var indeksregulert etter leveomkostningene «da en sådan bestemmelse 

utvivlsomt er omfattet af artikkel 3, stk. 1, første afsnit, litra c)». Domstolen bekreftet i 

avsnitt 47 at fellesskapslovgiver med denne bestemmelsen har ønsket å begrense 

medlemsstatenes adgang til å gripe inn på lønnsområdet til å gjelde fastsettelse av 

minstelønn. Det er ikke i noe av den praksis det her er referert til nevnt at det 

vertslandet bestemmer om vilkår som oppfyller minstelønnsbegrepet i artikkel 3 nr. 1 

første ledd bokstav c, også må prøves opp mot artikkel 36. En slik løsning ville 



innebære at lite er vunnet ved direktivet som etter fortalen blant annet skal sikre 

samordning av en grunnstamme av ufravikelige regler om minimumsvern. 

(100) Det er etter dette vanskelig å forene EFTA-domstolens syn om at det også må skje en 

prøving etter artikkel 36 med EU-domstolens praksis og direktivets formål. 

 

HR-2016-2554-P (Holship): 

(76) Det følger av Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og 

en Domstol (ODA) artikkel 34 første ledd at tolkingsuttalelser fra EFTA-domstolen 

ikke er formelt bindende for nasjonale domstoler, men bare «rådgivende». Dette 

innebærer at nasjonale domstoler i EFTA-statene må ta selvstendig stilling til hvordan 

EØS-retten skal forstås og anvendes. 

(77) Ved tolkingen av EØS-retten må imidlertid de nasjonale domstolene legge stor vekt på 

hva EFTA-domstolen har uttalt om hvordan EØS-retten skal forstås. Formålet med 

EFTA-domstolen er ifølge fortalen til ODA blant annet «å nå frem til og opprettholde 

en lik fortolkning og anvendelse av EØS-avtalen og de bestemmelser i Fellesskapets 

regelverk som i det vesentlige er gjengitt i nevnte avtale, og å nå frem til lik 

behandling av enkeltpersoner og markedsdeltagere med hensyn til de fire friheter og 

konkurransevilkårene». Nasjonale domstoler må derfor normalt følge EFTA-

domstolens forståelse av EØS-retten og kan ikke fravike en tolkingsuttalelse av 

EFTA-domstolen uten at det foreligger «særlige grunner», se Rt-2013-258 avsnitt 93-

94 med henvisning til plenumsdommen i Rt-2000-1811 på side 1820. For at EFTA-

domstolen skal fylle den rolle som den er tiltenkt, kan domstolens forståelse av EØS-

retten følgelig ikke fravikes uten at det foreligger gode og tungtveiende grunner for 

det. 

 

HR-2018-1036-A (Thue):  

(62) Partene er uenige om rekkevidden av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse [sak E-

19/16]. Jeg finner ikke grunn til å ta stilling til denne uenigheten, men nøyer meg med 

å konstatere at uttalelsen er klar for så vidt gjelder de reisene Thue har nedlagt påstand 

om. Så langt synes det også å være enighet mellom partene. 

(63) Som det fremgår HR-2016-2554-P (Holship) avsnitt 76 til 78, er EFTA-domstolens 

tolkningsuttalelser rådgivende og ikke formelt bindende. Nasjonale domstoler må ta 

selvstendig stilling til hvordan EØS-retten skal forstås og anvendes. For å sikre den 

tilsiktede rettsenheten innenfor EØS-området, må domstolene likevel normalt følge 

EFTA-domstolens forståelse av EØS-retten. Bare hvis det foreligger «særlige 

grunner» kan det være aktuelt å fravike en rådgivende tolkningsuttalelse. Både 

bevisbedømmelsen og den konkrete rettsanvendelsen hører imidlertid under nasjonale 

domstoler. 



(64) Jeg kan ikke se at det foreligger noen særlige grunner til å fravike EFTA-domstolens 

forståelse av direktivet i dette tilfellet. EFTA-domstolen ble riktignok gjort 

oppmerksom på at det var uenighet mellom partene om hvorvidt Thue var forpliktet til 

å kontakte Operasjonssentralen ved avreise. Denne uklarheten har imidlertid ikke 

medført noe forbehold fra EFTA-domstolens side, og slik jeg leser uttalelsen, mener 

domstolen at reisene uansett var nødvendige for å løse de aktuelle oppdragene. 

(65) Arbeidstidsdirektivet er implementert i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven, jf. 

Ot.prp.nr.49 (2004-2005) side 152. Lovgiver har med andre ord forutsatt at de 

parallelle vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 er i samsvar med 

direktivet. Det følger da av presumsjonsprinsippet at arbeidstidsbegrepet i disse 

vernebestemmelsene tolkes på samme måte som artikkel 2 i arbeidstidsdirektivet. Jeg 

nevner for ordens skyld at direktivet med et unntak som er uten betydning for vår sak, 

ikke kommer til anvendelse på arbeidstakernes krav på godtgjørelse, jf. også EFTA-

domstolens uttalelse avsnitt 64. 

EFTA-domstolen: 

Forente saker E-9/07 og E-10/07, L’Oréal: 

25 Etter at EFTA-domstolen i Maglite valgte en tolkning som tillot internasjonal 

konsumpsjon, valgte EF-domstolen obligatorisk EØS-konsumpsjon i Silhouette og 

opprettholdt siden den tolkningen i sak C-173/98 Sebago og Maison Dubois, Sml. 1999 s. 

I-4103, heretter «Sebago», som gjaldt varer med opprinnelse utenfor EØS. 

26 Forskjellen mellom Maglite på den ene side og Silhouette og Sebago på den annen er 

avgrenset til konsumpsjon av varemerkerettigheter i forhold til varer med opprinnelse 

utenfor EØS. Da EFTA-domstolen godtok internasjonal konsumpsjon for varer med 

opprinnelse utenfor EØS, la den vekt på at EØS-avtalen ikke etablerer noen tollunion 

med en felles handelspolitikk, jf. Maglite (avsnitt 27). EFTA-statene står fortsatt fritt til å 

inngå traktater og avtaler med tredjeland om utenrikshandel. I lys av disse betraktningene 

fant EFTA-domstolen at det burde være opp til lovgiverne og domstolene i EFTA-statene 

å fastlegge om de ønsker å innføre eller opprettholde et prinsipp om internasjonal 

konsumpsjon av varemerkerettigheter når det gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS, 

jf. Maglite (avsnitt 28). 

27 EØS-avtalens hovedformål er å opprette et ensartet EØS, jf. blant annet artikkel 1 nr. 1 og 

fortalens fjerde og femte betraktning. Ensartet tolkning og anvendelse av felles regler er 

en grunnforutsetning for at det indre marked i EØS skal fungere effektivt. 

Homogenitetsprinsippet leder derfor til en presumpsjon for at bestemmelser som er 

utformet på samme måte i EØS-avtalen som i EF-retten, skal fortolkes på samme måte. 

Imidlertid kan forskjeller i virkeområde og formål under særlige omstendigheter lede til 

tolkningsforskjeller mellom EØS-retten og EF-retten, sml. sak E-2/06 ESA mot Norge, 

EFTA Court Report 2007 s. 163 (avsnitt 59). 



28 Det institusjonelle systemet i EØS legger opp til at to domstoler på internasjonalt plan, 

EFTA-domstolen og EF-domstolen, skal tolke de felles reglene. Det er en iboende følge 

av et slikt system at de to domstolene fra tid til annen kan komme til forskjellig 

konklusjon ved tolkningen av reglene. EFTA-statene har søkt å redusere risikoen for dette 

til et minimum ved å oppstille en forpliktelse for EFTA-domstolen, etter ODA artikkel 3 

nr. 2, til å «ta tilbørlig hensyn til de prinsipper som er fastlagt gjennom de relevante 

rettsavgjørelser» fra EF-domstolen truffet etter undertegningen av EØS-avtalen. Ved 

tolkningen av EØS-regler har EFTA-domstolen konsekvent tatt hensyn til de relevante 

rettsavgjørelser fra EF-domstolen truffet etter nevnte dato. Videre understreker protokoll 

28 artikkel 2 nr. 1, som fastsetter harmonisering av reglene om konsumpsjon av 

varemerkerettigheter på grunnlag av prinsippene nedfelt i den rettspraksis fra EF-

domstolen som fantes ved undertegningen av EØS-avtalen, at dette er «[m]ed forbehold 

for fremtidig utvikling av rettspraksis». 

29 Hverken ODA artikkel 3 nr. 2 eller protokoll 28 artikkel 2 nr. 1 retter seg uttrykkelig mot 

tilfeller der EFTA-domstolen har avgjort et spørsmål først og EF-domstolen senere har 

lagt en annen løsning til grunn. Imidlertid er følgene for det indre marked i EØS de 

samme i et slikt tilfelle som i et tilfelle hvor EF-domstolen har avgjort et spørsmål først 

og EFTA-domstolen senere skulle legge til grunn en annen løsning. Dette tilsier at EØS-

retten bør tolkes i samsvar med nyere rettspraksis fra EF-domstolen uten hensyn til 

hvorvidt EFTA-domstolen tidligere har truffet avgjørelse om spørsmålet. 

30 Som nevnt i avsnitt 25 ovenfor, kom EF-domstolen til den konklusjon i Silhouette og 

Sebago at direktivets artikkel 7 nr. 1 innebærer obligatorisk EØS-konsumpsjon av 

varemerkerettigheter. Mens EFTA-domstolen la særlig vekt på betraktninger knyttet til 

frihandel og konkurranse, i forbrukernes interesse, jf. Maglite (avsnitt 19), understreket 

EF-domstolen det overordnede målet om å lette fri bevegelighet for varer og tjenester og i 

så henseende direktivets mål om å sikre samme beskyttelse for registrerte varemerker 

innenfor hele det indre marked, jf. Silhouette (avsnitt 24). Begge sett med argumenter har 

lik gyldighet i en felleskapsrettslig sammenheng og en EØS-rettslig sammenheng. 

31 Etter dette må det vurderes om forskjellene i virkeområde og formål mellom 

fellesskapsretten og EØS-retten likevel utgjør tvingende grunner for innbyrdes avvikende 

tolkninger av direktivets artikkel 7 nr. 1 i EØS-retten og EF-retten. 

 

Sak E-28/15, Yankubi Jabbi: 

«65 I O. og B., som omtalt over, la EU-domstolen til grunn at TEUV artikkel 21 nr. 1 må 

tolkes slik at når en unionsborger under et reelt opphold har etablert eller styrket et 

familieliv med en tredjelandsborger, i henhold til og i samsvar med vilkårene fastsatt i 

direktivet artikkel 7 nr. 1 og 2 og artikkel 16 nr. 1 og 2, i en annen medlemsstat enn den 

han er statsborger i, kommer direktivets bestemmelser til anvendelse ved analogi dersom 

unionsborgeren vender tilbake til sin hjemstat sammen med det aktuelle familiemedlem. 

Derfor bør vilkårene for å gi en avledet oppholdsrett til en tredjelandsborger som er 



familiemedlem til nevnte unionsborger, i sistnevntes hjemstat, i prinsippet ikke være 

strengere enn vilkårene fastsatt i nevnte direktiv for å gi en avledet rett til opphold for en 

tredjelandsborger som er familiemedlem til en unionsborger som har utøvd sin rett til fri 

bevegelighet ved å etablere seg i en annen medlemsstat enn den han er statsborger i (se O. 

og B., som omtalt over (avsnitt 61)). 

66 I dommen baserte EU-domstolen seg på et rettslig grunnlag som ikke foreligger i EØS, 

mens anvendelsen av direktivet for det meste synes å ha blitt avvist. Følgelig kunne et 

ulikt beskyttelsesnivå for retten til fri bevegelighet for personer innenfor EØS oppstå. 

Dersom EFTA-domstolen sikrer samme beskyttelsesnivå i EØS, må den imidlertid 

forklare hvorfor EU-domstolens uttalelse om direktivet i O. og B. ikke er avgjørende. 

67 For å vurdere hvilke konsekvenser EU-domstolens konklusjoner i O. og B. har for 

tolkningen av EØS-retten, må dommen leses i sin riktige rettslige sammenheng. Denne 

sammenheng inneholder begrepet unionsborgerskap. EU-domstolen baserte ikke sin 

hovedkonklusjon på direktivet. Videre ble rettspraksis etter Singh og Eind ansett å 

komme til anvendelse etter TEUV artikkel 21 nr. 1 på familiemedlemmer av 

unionsborgere ved retur til hjemstaten. EU-domstolen la til grunn at en slik avledet rett 

søker å fjerne hindringer for å reise fra hjemstaten ved å garantere at borgeren ved retur 

til hjemstaten kan fortsette et familieliv som er etablert eller styrket i vertsstaten (se O. og 

B., som omtalt over (avsnitt 48 og 49)). 

Svar på det forelagte spørsmål 

68 I den videre undersøkelse legger EFTA-domstolen særlig vekt på at fri bevegelighet for 

personer er en del av kjernen i EØS-avtalen. Den foreliggende sak skiller seg fra O. og B. 

i den grad den nevnte dom er basert på unionsborgerskap. Følgelig må det undersøkes om 

det er mulig å oppnå ensartethet i EØS basert på et rettsgrunnlag hjemlet i EØS-avtalen. 

En slik undersøkelse må baseres på EØS-avtalen, rettsakter innlemmet i den samt 

rettspraksis.» 

 

Fra Borgarting lagmannsretts dom i Jabbi – LB-2017-98329-2 

«I saken har statusen for EFTA-domstolens uttalelse og forholdet til EU-domstolens dom i O. 

og B. vært gjenstand for en rekke anførsler. Lagmannsretten ser det slik at det er et visst 

spenningsforhold mellom EU-domstolens dom i saken O. og B. og EFTA-domstolens 

uttalelse i saken her. EU-domstolen kom til at direktivet ikke gir avledet oppholdsrett ved 

retur, mens EFTA-domstolen kommer til at direktivet gir slik avledet oppholdsrett ved retur i 

EØS. Samtidig gjaldt EFTA-domstolens sak en annen rettslig situasjon enn i EU-domstolens 

sak, idet unionsborgerskapet, som EU-domstolen bygget avledet oppholdsrett ved retur på, 

ikke finnes i EØS, se EFTA-domstolens uttalelse avsnitt 65-67. Det skal under enhver 

omstendighet mye til for å fravike en uttalelse fra EFTA-domstolen, se HR-2016-2554-P 

avsnitt 77 med videre henvisninger. Ettersom lagmannsretten uansett har kommet til at 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-2554-p/a77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-2554-p/a77


vilkårene etter direktivet ikke er oppfylt, tar lagmannsretten ikke stilling til de nevnte 

anførsler og spørsmål.» 

 

 

Hva kan disse avgjørelsene fortelle oss om 

a) Betydningen av EFTA-domstolens rådgivende uttalelser ved tolkningen av EØS-

avtalen, og 

b) betydningen av EØS-avtalens homogenitetsmålsetting? 

 

 

 

2. EØS-rettens betydning ved tolkningen av bestemmelser gitt av 

nasjonale myndigheter 
 

Les Rt. 2000 s. 1811 og EFTA-domstolens avgjørelser i sak E-1/07 og sak E-15-12 (avsnitt 

46 til 56), og forbered deg på forklare EØS-rettens betydning ved tolkningen av bestemmelser 

gitt av nasjonale myndigheter 

 

3. Kellogg’s og Wahl 
 

Les EFTA-domstolens dom i sak E-03/00, ESA mot Norge (Kellogg’s) 

1. Hva gjaldt saken? 

2. Norge ble dømt. Hvorfor? 

3. Hvordan kunne Norge unngått domfellelse? 

4. Dommen regnes, blant annet av dommer og tidligere president i EFTA-domstolen 

Carl Baudenbacher, som banebrytende. Hva tror du grunnen kan være? (Ta en titt 

på sak 174/82 Sandoz fra EU-domstolen, som det også vises til i Kellogg’s, og på 

sak C-192/01 Kommisjonen mot Danmark. 

5. Hvilke implikasjoner har EØS-retten for domstolskontrollen med forvaltningens 

avgjørelser? 

 

Les EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-15/12 Wahl. 

1. Hva gjaldt saken? 



2. Hva forteller avgjørelsen oss om innholdet i gjennomføringsforpliktelsen etter 

EØS-avtalen art. 7? 

3. Hva forteller avgjørelsen oss om vilkårene for å nekte EØS-borgere innreise? 

4. Hvordan vil du forklare EFTA-domstolens bruk av praksis fra EU-domstolen? 

 

 

4. Lillevik fotball, alkoholreklameforbud  
Lillevik fotballklubb nøt stor popularitet i byen, men økonomien var dårlig. Gleden var derfor 

stor da det danske bryggeriet Faxe, som nettopp hadde lansert sine produkter i 

Lillevikområdet, tilbød seg å kjøpe nesten all reklameplass på Lillevik stadion og på 

fotballklubbens drakter. Faxe brygger øl som inneholder over fire volumprosent alkohol, og 

tre typer mineralvann. Både på øl- og mineralvannetikettene står ordet «Faxe» sentralt. Den 

reklamen Faxe ville ha plass til lød slik:  

«Når tørsten er størst – Faxe først»  

Dette var det samme reklamebudskapet Faxe brukte i Norden for øvrig.  

Alle var ikke like glade for tilbudet. Avholdslaget i byen mente eksempelvis at reklamen var i 

strid med reklameforbudet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 2. juni 1989 nr. 27 

(alkoholloven) § 9–2, jfr. alkoholforskriften § 14–1. Alkoholforskriften § 14–1 lyder slik:  

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt.  

Forbudet gjelder også bruk av vare- eller firmamerke eller kjennetegn for alkoholholdig 

drikk, forutsatt at en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville 

oppfatte den som reklame for alkoholholdig drikk.  

Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme vare- eller firmamerke eller 

kjennetegn som alkoholholdig drikk, med mindre varen har et eget distinkt varemerke/-

kjennetegn. Når varen har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn, kan det i reklame i tillegg 

gis opplysninger om vare- eller firmamerke eller kjennetegn, med mindre en ikke uvesentlig 

del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som alkoholreklame.  

Avholdslaget mente at reklamen var straffbar, jfr. alkoholloven § 10–1, og at idrettslaget ikke 

burde takke ja til tilbudet. Idrettslaget var uenig og påpekte at riktignok ble navnet Faxe først 

og fremst forbundet med øl av folk flest, men dette kunne ikke være avgjørende når 

bryggeriet også produserte mineralvann. Idrettslaget hevdet videre at dersom reklamen var i 

strid med alkoholloven, var alkoholloven i strid med EØS-avtalen art. 11. Dette fordi 

reklameforbudet gjør det vanskelig for nye – som regel utenlandske – bryggerier å komme inn 

på det norske markedet. Avholdslaget var uenig i at forbudet var et tiltak med tilsvarende 

virkning som en kvantitativ importrestriksjon, og subsidiært mente det at forbudet kunne 

begrunnes i hensynet til folkehelsen, jfr. EØS art. 13.  



Idrettslaget hevdet også at reklameforbudet, om det rammet reklamen for Faxe, var i strid med 

reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser, EØS-avtalen art. 36 flg., fordi det hindrer 

idrettslaget i å tilby reklameplass. Også dette var avholdslaget uenig i. 

Drøft og avgjør:  

1. om reklamen rammes av reklameforbudet 

2. om reklameforbudet rammes av EØS-avtalen artikkel 11,  

3. om reklameforbudet, dersom det rammes av EØS-avtalen art. 11, likevel kan 

opprettholdes, 

4. om reklameforbudet rammes av forbudet mot restriksjoner på adgangen til å yte 

tjenester over landegrensene, 

5. om reklameforbudet, dersom det rammes av forbudet mot restriksjoner på adgangen til 

å yte tjenester, likevel kan opprettholdes 

6. om reklameforbudet i alkoholloven, dersom det er i strid med EØS-avtalen, må stå 

tilbake for EØS-avtalens regler.  

Du kan forsøke å løse oppgaven ut fra hva du har lært av alminnelig EØS-rett. Dersom du 

ønsker å se på rettspraksis er følgende dommer særlig sentrale:  

(1) EU-domstolens avgjørelse i sak C-405/98, Gourmet International, som du finner ved å gå 

til http://curia.europa.eu 

(2) Den norske Pedicel-saken (Vinforum). De to sentrale avgjørelsene her er EFTA-

domstolens tolkningsuttalelse i sak E-4/04 Pedicel, og Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2009 s. 

839 i samme sak.  

 

5. Elsykler 
Etter at en ny type italienske elsykler i 2011 ble lansert på det norske markedet grep dette om 

seg som en farsott, og på kort tid ble det solgt mange tusen. Elsyklene så ut som vanlige 

sykler, men hadde en liten batteridrevet motor, som gjorde at de kunne komme opp i 25 km/t 

med bare beskjedent pedaltråkk. Batteristyrken på slike sykler varierer mellom 12 og 48 volt, 

og de fleste sykkelprodusentene har utstyrt sine sykler med batterier på 48 volt. Et unntak var 

imidlertid den eneste norske produsenten, som utstyrte sine sykler med batterier på 24 volt.  

Etter et par stygge ulykker der råkjørere på elsykler meide ned fotgjengere på fortau og i 

fotgjengerfelt, reagerte Fotgjengerforbundet i Lillevik. Forbundet henvendte seg til 

Miljøverndepartementet (MD), og ba om at det måtte innføres strenge tiltak mot bruk av 

elsykler av hensyn til trafikksikkerheten. Forbundet fikk støtte av Foreningen Sykkelsportens 

Venner, som mente at utstrakt bruk av elsykler ville gå ut over folkehelsen, fordi folk ville 

sykle mindre på vanlige sykler. Organisasjonene foreslo tre tiltak – registreringsplikt på 

elsykler, krav til førerkort, og forbud mot elsykler i bygater og på sykkelstier.  

http://curia.europa.eu/


I tillegg foreslo Foreningen Sykkelsportens venner at det skulle legges en særlig avgift – kalt 

latmannsavgift – på sykler med batterier som er kraftigere enn 25 volt. 

Miljøvernminister Marte Kirkerud fra partiet De Grønneste syntes at dette hørtes ut som en 

god ide, men mente at den måtte utredes nærmere. I den forbindelse innhentet MD en uttalelse 

fra Elsykkelgrossisten AS, som sto for importen av elsyklene.  

Elsykkelgrossisten AS mente at de tiltakene som var foreslått ville stride mot EØS-avtalens 

regler om fri flyt av varer, og derfor ikke kunne innføres. Dette ble bestridt av 

Fotgjengerforbundet og Sykkelsportens Venner, som mente at det måtte være adgang til å 

innføre slike tiltak ved lov, uten at EØS-avtalen stenger for det.  

Identifiser og drøft de EØS-rettslige spørsmål som saken reiser.  

 

6. Vaktvirksomhet 
Säkerhetstjänster AB er etablert i tettstedet Lökholmen, litt nord for Strømstad. Selskapet 

tilbyr vakt- og vektertjenester til bedrifter og privatpersoner, og oppfyller de krav svensk rett 

stiller. Majoriteten av aksjene i selskapet eies av nordmannen Peder Ås, som også er 

styreformann og daglig leder. Også de øvrige aksjene eies av nordmenn, og et flertall av de 

ansatte er norske. Säkerhetstjänster har spesialisert seg på hyttevakthold og -service, og en 

viktig kundegruppe er norske hytteeiere i området. 

Det vaktholdet Säkerhetstjänster utfører er effektivt, og selskapet har fått ord på seg for ikke å 

ta spesielt lett på innbruddstyver, taggere eller andre skadegjørere de kommer over. Dette har 

i sin tur ført til at i de områdene Säkerhetstjänster opererer, er det lite hytteinnbrudd, tyverier 

eller annet skadeverk. 

Fra Lökholmen er ikke veien lang over til Hvalerøyene, som er norske. Ryktet om 

Säkerhetstjänsters effektivitet spredte seg da også raskt dit, og Säkerhetstjänster fikk allerede i 

2010 sine første kunder på Hvalerøyene, og i dag passer selskapet på ganske mange 

eiendommer der. Selskapet har derfor et lite kontor og kundemottak i Skjærhalden, på Kirkøy. 

Suksessen til Säkerhetstjänster har medført at omsetningen i Vakt- og hytteservice AS, et 

selskap som tilbyr stort sett de samme tjenestene som Säkerhetstjänster, har blitt betydelig 

mindre. For å slippe konkurransen fra Säkerhetstjenster AB anmeldte Vakt- og hytteservice 

selskapet for brudd på lov 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet. 

Ved tiltalebeslutning 3. oktober 2017 ble Säkerhetstjänster AB v/ styrets formann Peder Ås 

satt under tiltale for overtredelse av 

I. Lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 3, jf. § 20 

Grunnlag er følgende forhold: 

for i perioden 1. september 2010 til 1. september 2016 drevet ervervsmessig 

vaktvirksomhet uten nødvendig tillatelse. 

 



II. Vaktvirksomhetsloven § 9, jf. § 20 

Grunnlag er følgende forhold: 

for i perioden 1. september 2010 til 1. september 2016 å ha benyttet personer som 

ikke har gjennomført godkjent utdanning til ansvarlig vakttjeneste – det vil si 

vakttjeneste alene eller sammen med andre uten godkjent utdanning. 

 

III. Vaktvirksomhetsloven § 16, jf. § 20 

Grunnlag er følgende forhold: 

for i perioden 1. september 2010 til 1. september 2017 å ha drevet vaktvirksomhet 

i Norge uten å rapportere til norske rapport- og kontrollmyndigheter. 

 

Säkerhetstjänster bestred ikke de faktiske forholdene, men gjorde gjeldende at siden selskapet 

og virksomheten oppfyller de krav som følger av svensk rett, kan det ikke nektes å utføre 

vaktvirksomhet på norsk territorium. Når det gjaldt kravet til de ansattes kvalifikasjoner, 

hevdet Säkerhetstjänster at det avgjørende også her måtte være at de ansatte hadde de 

kvalifikasjoner svensk rett krever. For så vidt gjaldt tiltalens post III, brudd på plikten til å 

rapportere til norske myndigheter, påpekte Säkerhetstjänster at de allerede rapporterer til 

svenske myndigheter. 

1. Drøft og avgjør om det vil være i strid med EØS-retten å straffe Säkerhetstjänster AB 

for de forholdene som er beskrevet i tiltalebeslutningen. 


