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Læringskrav

• Reglene om vilkår for begunstigende 

forvaltningsavgjørelser 

• Hjemmelstolkning og grensene for 

forvaltningens materielle kompetanse, 

herunder skillet mellom kompetanse og 

frihet til (ikke) å bruke den, og kravet til 

korrekte fakta 



Hva er skjønnsutøvelse?

• Med «skjønn» menes at det treffes en 

beslutning basert på en konkret vurdering.

– Motsetningen er forutbestemte beslutninger.
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Hva er skjønnsutøvelse?

• I forvaltningsretten gir mange 

lovbestemmelser rom for skjønnsmessige 

vurderinger.

• Forvaltningen er gitt fullmakt til å foreta 

selvstendige vurderinger basert på det gitte 

faktum.

• Ulike begreper:

– Forvaltningsskjønn, Fritt skjønn, 

Rettsanvendelsesskjønn, Subsumsjonsskjønn, 

Diskresjonært skjønn…

– Skillet har størst betydning når det gjelder 

domstolenes kontroll med forvaltningen (mer om 

dette senere)



Skjønnsutøvelse i forvaltningsretten

• Prosessuelle regler:

– Fvl. § 17; «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt 

opplyst som mulig før vedtak treffes»

• Materielle kompetansebetingelser:

– Når kan det treffes vedtak? «Hvis X…»

• Vektleggingen;

– Hvilke hensyn er saklige?

– Skal Y tillegges større vekt enn X?

• Rettsfølgen:

– Hva kan vedtaket gå ut på?

– Hvilke vilkår kan settes?

Svaret beror på hjemmelstolkning: Hva har lovgiver ment?

– Ordlyd, forarbeider, rettspraksis mv. 



Hva er skjønnsutøvelse?

• To hovedtyper forvaltningsvedtak:

Diskresjonære vedtak

(Kompetanse + frihet)

Lovbundne vedtak

(Kompetanse + plikt)



To hovedtyper forvaltningsvedtak

Diskresjonære vedtak

Hvis X, så kan A

Hvis X, så kan A eller B

Lovbundne vedtak

Hvis X, så skal A

Hvis X, så skal A eller B

Diskresjonært skjønn

BetingelseBetingelse

Lovbundent plikt

Rettsfølge Rettsfølge



Lovbundne og diskresjonære vedtak

• Lovbunden kompetanse: Plikt til å bruke kompetanse i tråd med 

lovbestemte krav.

– Plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd:

• Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og 

senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse 

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne loven.

• Diskresjonær kompetanse: Frihet til å avgjøre om kompetanse 

skal brukes.

– Plan- og bygningsloven § 19-2 første og andre ledd:

• Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov...

• Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering…
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Lovbundne og diskresjonære vedtak

• Lovbunden kompetanse: Plikt til å bruke 

kompetanse i tråd med lovbestemte krav.

– Sosialtjenesteloven § 18:

• De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 

arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 

rettigheter, har krav på økonomisk stønad.

• Diskresjonær kompetanse: Frihet til å 

avgjøre om kompetanse skal brukes. 

– Sosialtjenesteloven § 19:

• Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i §

18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som 

trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en 

vanskelig livssituasjon.  
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Hvorfor skjønnsutøvelse? 

• Argumenter for bruk av skjønn: 

– Fleksibilitet 

– Praktiske lovgiverhensyn

– Ekspertise 

– Deltakelse 

– Konkret rimelighet

– Maktfordeling – fravær av domstolskontroll

• Argumenter mot bruk av skjønn: 

– Usikkerhet 

– Risiko for uønsket lobbyisme, korrupsjon, misbruk av 

myndighet mv.

– Fare for at de «svake» interesser taper kampen om 

skjønnet.

– Rettssikkerhet og mulighet for domstolskontroll  



Hvor stor frihet har forvaltningen?

• Hvordan sikre at forvaltningen utøver skjønnet i tråd 

med lovgivers intensjoner?

– Lovbestemmelser som angir skranker for skjønnsutøvelsen 

(materielle kompetansebetingelser).

– Lovbestemmelser som angir retningslinjer for skjønnet.

– Klage- og domstolskontroll.

• Hvordan sikre at forvaltningen utøver skjønnet i tråd 

med politiske mål? 

– Forskrifter.

– Instrukser.

– Retningslinjer.

– Organisering.

• Kan det være motsetninger mellom lovgivers 

intensjon og politiske direktiver?





Særlig om lovbestemte grenser for 

skjønnsutøvelsen

• Hjemmelsloven setter alltid grenser for hvilke hensyn 

avgjørelsen kan bygge på.

– Kan fremgå av formålsbestemmelsen og særskilte lovbestemmelser.

• Eksempel fra forurensningsloven:

§ 1 (1) «Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å 

redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og 

å fremme en bedre behandling av avfall…»

§ 11 (5) «Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og 

fastsetter vilkårene etter § 16, skal det legges vekt på de 

forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de 

fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.»

• Spørsmål: Kan det legges avgjørende vekt på andre hensyn 

enn forurensning ved avslag om konsesjon?



Særlig om lovbestemte skranker for 

skjønnsutøvelsen

• Rt. 1993 s. 528 – Lunner Pukkverk



Rt. 1993 s. 528 - Lunner pukkverk

1. Saken gjaldt et pukkverk som ble nektet 

utslippstillatelse etter forurensningsloven. 

Hovedbegrunnelsen for vedtaket var at 

tungtrafikken til og fra pukkverket ville ha 

stor trivselsreduserende virkning på 

nærliggende boligområder. Forurensning fra 

transport reguleres ikke av 

forurensningsloven. Spørsmålet Høyesterett 

måtte ta stilling til var om forvaltningen 

kunne legge avgjørende vekt på et slikt 

sidehensyn. 



Rt. 1993 s. 528 - Lunner pukkverk

2. Høyesterett godtok at det ble lagt 

avgjørende vekt på den forurensning økt 

tungtrafikk medførte. Førstvoterende uttalte 

at hensynet til å unngå trafikkforurensning 

«dreier seg om et hensyn som har vesentlig 

betydning på tvers av forvaltningssektorene. 

I så måte er dette en del av de overordnede 

miljøhensyn som det er en målsetning å 

innarbeide i beslutningsprosessene – jf. det 

prinsipp som er nedfelt i Grunnloven §

110b…»



Rt. 1993 s. 528 - Lunner pukkverk

3. Av dommen kan vi utlede at et 

forvaltningsorgan har adgang til å legge 

avgjørende vekt på miljøhensyn i sine 

beslutninger. Dette selv om det konkrete 

miljøhensynet ikke er en del av de 

interesser forvaltningsorganet er satt til å 

ivareta. Det kan nok diskuteres om 

miljøhensynet står i en særstilling. 



Eksamensoppgave vår 2018

• Kunne Miljødirektoratet legge avgjørende 

vekt på sysselsettingsbehov, hensynet til å 

motvirke fraflytting, samt kommunale 

skatteinntekter ved vurderingen av en 

utslippstillatelse etter forurensningsloven §

11?

• Beror på en tolkning av forurensningsloven, 

især § 11, samt §§ 1 og 2.



Andre lover enn hjemmelsloven kan også 

sette skranker og rammer for skjønnet 

• Likestillingsloven og andre 

sektorovergripende ”interne lover”. 

• Naturmangfoldloven § 7:

– «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig 

myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 

tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 

eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 

fremgå av beslutningen.»

• Menneskerettighetsloven og skranker i EMK 

osv. 



Ulovfestede skranker 

• Prinsippet om saklig og forsvarlig 

skjønnsutøvelse (”myndighetsmisbruk”, 

”kompetanseoverskridelse”) 

• Inndeling av feil etter art (Eckhoffs/Smiths 

inndelingsmåte) 

– Utenforliggende hensyn 

– Vilkårlighet 

– Sterk urimelighet 

– Usaklig forskjellsbehandling 

• Forholdsmessighet? Minstestandard?

• Mer om dette når vi skal snakke om 

domstolskontroll



Oppgave til diskusjon 

(skjønnsskranker)

• Lars Holm søkte om skjenkebevilgning til et 

utested med «toppløs servering». Kommunen 

avslo søknaden. Avslaget ble begrunnet med 

at konseptet var uforenlig med den profilen, 

det omdømmet og den likestillingspolitikken 

kommunen ønsket. Holm mente på sin side at 

dette var hensyn som falt utenfor 

alkohollovens (2. juni 1989 nr. 27) rammer, jf. 

§§ 1-1 og 1-7a.

• (LG-2014-177962) 



Særlig om vilkår

• Hva er vilkår?

– Med «vilkår» menes betingelser knyttet til 

tillatelser.

• Hvorfor?

– Muligheten til å fastsette vilkår gir forvaltningen 

mer fleksibel håndhevelse av loven.

– I mange tilfeller er det uheldig å si ja eller nei.

• Hvordan?

– Lovfestet vilkårskompetanse/-begrensninger 

– Ulovfestet vilkårskompetanse/-begrensninger



Forvaltningens vilkårskompetanse

• Vilkår kan alltid stilles ved hjemmel i lov

– Vilkårskompetansen må tolkes ut fra ordlyden, 

samt formålsbestemmelsen.

• Hva om loven ikke sier noe om vilkår?

– Lovbundne vedtak: Vilkår kan ikke stilles.

– Diskresjonære vedtak: Vilkår kan stilles (fra det 

mer til det mindre).

• Begrensninger i den ulovfestede 

vilkårskompetansen:

– Formålsmessighet.

– Forholdsmessighet.



Rt. 2003 s. 764 - Sykkelvei

1. Saken gjaldt dispensasjon fra 

reguleringsplan ved utbygging av et 

kjøpesenter. Kommunen satte bl.a. som 

vilkår at utbygger skulle opparbeide og 

bekoste ny gang- og sykkelvei i området. 

Høyesterett måtte ta stilling til om vilkåret lå 

innenfor kommunens kompetanse. 



Rt. 2003 s. 764 - Sykkelvei

2. Høyesterett kom til at vilkåret var gyldig. 

Vilkåret hadde saklig sammenheng med 

både plan- og bygningsloven og den 

tillatelsen som ble gitt. Vilkåret var ikke 

uforholdsmessig da kostnaden ble estimert 

til 3-4 % av utbyggers fortjeneste.



Rt. 2003 s. 764 - Sykkelvei

3. Av dommen kan man utlede to krav til 

vilkår:

– Vilkåret må være formålsmessig;

• Det må ha saklig sammenheng med loven.

• Det må ha saklig sammenheng med vedtaket.

– Vilkåret må være forholdsmessig;

• Byrden av vilkåret må ikke overstige godet ved 

tillatelsen.



Nytt juridisk fakultet

Skal utbygger bekoste gang- og sykkelvei 

til Solli-plass?



Hva skjer dersom vilkåret er ugyldig?

• Vilkåret faller bort, vedtaket blir stående.

• Dersom forvaltningen ikke ønsker at vedtaket 

opprettholdes, må de forsøke å treffe et 

omgjøringsvedtak (mer om dette senere).



Oppgave til diskusjon (vilkår)

• Marte Kirkerud fullførte jusstudiet da hun var 

27 år. Et halvt år etter sto hun fremdeles uten 

arbeid, og søkte derfor om dagpenger fra 

NAV, jf. sosialtjenestelov (18.12.2009/131) §

18. Saksbehandleren innvilget søknaden, 

men satte som vilkår at Marte møter på NAV-

kontoret hver dag kl. 08.00 for å vise at hun 

har stått opp. Begrunnelsen var at hun må 

tilpasse seg arbeidslivets rutiner. Marte 

protesterte og hevdet vilkåret var i strid med 

§ 20 a.


