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1.         Innledning 

Eksamensoppgaven er en praktikumsoppgave i tre deler som skal besvares i løpet av fire timers 
hjemmeeksamen. Den reiser spørsmål innen velferdsrett, forvaltningsrett og EØS-rett, med hovedvekt 
på de to sistnevnte fagområdene. 

Læringskrav og litteratur er nærmere omtalt på fakultetets hjemmesider. De fleste av oppgavens 
spørsmål gjelder områder hvor studentene skal ha god forståelse. Et unntak er trygdeytelser ved 
arbeidsløshet, hvor det i velferdsretten bare stilles krav om at studentene skal ha kjennskap til reglene. 

Den ekstraordinære situasjonen som følge av Covid-19 har betydning både for 
undervisningssituasjon, eksamensform og bedømmelse dette semesteret. Disse forholdene er omtalt 
nedenfor i punkt 2, hvor standarden for å bestå eksamen også er nærmere behandlet.  

Gjennomgangen av oppgaven er inntatt i punkt 3. Sensorveiledningen er ment å ta opp de fleste 
spørsmål studentene kan tenkes å behandle. Oppgaven er omfattende, og i bedømmelsen er det 
viktig å ta hensyn til at kandidatene bare har fire timer til disposisjon. Det er ikke mulig å behandle alle 
spørsmål like grundig, og de aller fleste vil overse noe. Gjennomgangen nedenfor går følgelig langt 
utover de kravene man kan stille til besvarelsene.  

Uten å ha lest noen besvarelser, er det mitt inntrykk at deloppgavene holder en nokså jevn 
vanskelighetsgrad. Del III om EØS-retten er kanskje noe mer krevende enn de forvaltningsrettslige (og 
velferdsrettslige) spørsmålene i del I og II. Avslutningsvis i punkt 4 nedenfor har jeg knyttet noen 
ytterligere kommentarer til bedømmelsen. 

Sensorveiledningen er oppdatert på grunnlag av innspill fra sensormøtet 2. juni 2020. 

 

2.         Standarden for å bestå – undervisningssituasjonen vårsemesteret 2020 

Dekanen ved Det juridiske fakultet vedtok 25. mars 2020 at det skulle gjennomføres hjemmeeksamen 
i stedet for ordinær skoleeksamen for alle emner våren 2020. Det ble samtidig vedtatt at det ikke 
skulle gis bokstavkarakterer, men at karakterskalaen «Bestått / Ikke bestått» skulle benyttes. Dette 
med unntak for enkelte særskilt spesifiserte emner.  

Kravene til å bestå, når man benytter karakterskalaen B/IB, er definert slik i dekanvedtaket 25. mars 
2020:  

«For å oppnå resultatet ‘bestått’ må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av 
læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse.» 

Vurderingskriteriene er ikke knyttet til bokstavkarakterskalaen, men direkte til kravene til læringsutbytte 
i de respektive fag.  

I studie- og eksamensforskriften § 6.1 (4) heter det: «Når UH-lovens karakterskala bestått / ikke 
bestått benyttes ved Universitetet i Oslo, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten 
sammenheng med den graderte karakterskalaen.» Derfor kan ikke B/IB-skalaen forklares gjennom 
direkte henvisning til bokstavkarakterskalaen. Det sentrale er i stedet kravene til læringsutbytte i det 
enkelte fag. Kravene til læringsutbytte er ikke endret for emnene hvor man har gått over fra 
bokstavkarakterer til karakterskalaen B/IB. Man har ikke tidligere kunnet oppnå karakteren E uten å 
vise tilstrekkelige ferdigheter, sammenholdt med kravene til læringsutbytte. Juridisk fakultet tolker 
derfor bestått-standarden slik at kravene for å bestå eksamen i praksis må være de samme som 
tidligere. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har lagt samme tolking til grunn ved sin 
overgang fra bokstavkarakterer til karakterskalaen «bestått / ikke bestått».  

Overfor kandidater som ber om begrunnelse skal det henvises til B/IB standarden og kriteriene i 
denne, samt kravene til læringsutbytte. Sensorene skal ikke angi eller antyde hvordan oppgaven ville 
blitt bedømt under bokstavkarakterskalaen. 

I dekanvedtaket av 25. mars 2020 rettet dekanen også en generell henstilling til sensorene «om å ta 
hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semestret». Fakultetets bygninger har vært 
stengt siden 12. mars 2020. Situasjonen for studentene har både vært ulik og utfordrende.  



Oppgaven gjelder i hovedsak spørsmål innen forvaltningsrett og EØS-rett. Undervisningen i begge fag 
ble i sin helhet gjennomført før nedstengningen 12. mars. Undervisningen i velferdsrett startet først 16. 
mars. Forelesningene har her vært gjennomført ved opptak i tomt auditorium og live podcast via den 
dititale plattformen zoom, samt at de har vært basert på podcaster fra tidligere semestre. 
Kursundervisningen har blitt gjennomført digitalt via zoom. Hovedinntrykket fra undervisningen er at 
det har vært mulig å følge samme faglige opplegg som tidligere, men at kurslærerne har måttet ta litt 
mer faglig styring enn vanlig. Det er naturlig at det blir noe mindre rom for interaksjon mellom 
studentene og kurslærerne ved digital undervisning.  

Selv om undervisningen som sådan i forvaltningsrett og EØS-rett ikke ble direkte påvirket av Covid-19, 
har studentenes læringsmiljø naturligvis vært sterkt preget av situasjonen.  Muligheten studentene 
ellers har til å diskutere fag i pauser i kurslokalene, i gangene og i kantinen har vært fraværende, og 
for mange kan det ha vært vanskelig å opprettholde kollokvieaktiviteten. For noen kan også terskelen 
for å ta kontakt med en kurslærer via digitale verktøy være høyere enn å ta kontakt på fakultetet. Den 
ekstraordinære situasjonen har nok også gått utover konsentrasjonsevnen for de fleste. Disse 
forholdene må en også ha i bakhodet ved vurdering av eksamensbesvarelsene. 

 

3.         Eksamensoppgaven 

Del I 

Del I og II av eksamensoppgaven reiser spørsmål innen forvaltningsrett og velferdsrett med klar 
hovedvekt på alminnelige forvaltningsrettslige spørsmål. 

I oppgavens del I skal kandidatene drøfte og avgjøre om NAV kan endre vedtaket om dagpenger av 
25. mars 2020. 

Problemstillingen er om NAV hadde adgang til å omgjøre vedtaket av 25. mars ved å fatte nytt vedtak 
om korrigert dagpengesats den 12. mai 2020 med virkning fra omgjøringstidspunktet. Vedtaket av 15. 
mai 2020 om tilbakebetaling av for mye utbetalte dagpenger er frafalt fra NAVs side, og foranlediger 
ikke videre drøftelse. Dersom kandidatene likevel legger opp til en drøftelse av om NAV hadde 
kompetanse til å kreve tilbakebetaling etter folketrygdloven (ftrl.) § 22-15, må det være helt greit.  

Det følger av ftrl. § 21-1 at forvaltningsloven (fvl.) gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i 
ftrl. kapittel 21. Det aktuelle grunnlaget for omgjøring følger av fvl. § 35 første ledd bokstav c). Noen 
kandidater vil antakeligvis gå rett på dette grunnlaget, mens andre først vil redegjøre for hvorfor andre 
grunnlag for omgjøring ikke kommer til anvendelse. Begge fremgangsmåter er akseptable. 

En gjennomgang av andre mulige grunnlag for omgjøring kan være egnet til å vise oversikt, men det 
bør i så fall gjøres kort. I mangel av andre opplysninger må en her forutsette at adgangen til å omgjøre 
ikke følger av vedtaket selv. Folketrygdloven oppstiller ikke særskilte regler om endringsadgang som 
kommer til anvendelse, og den høye terskelen for å omgjøre etter alminnelige forvaltningsrettslige 
regler er åpenbart ikke oppfylt, jf fvl. § 35 femte ledd. Det er heller ikke aktuelt med omgjøring etter fvl. 
§ 35 tredje ledd, ettersom omgjøringen ikke blir foretatt av klageinstans og melding om overprøving 
uansett ikke er sendt innen tre uker innen meldingen om opprinnelig vedtak. Omgjøring etter fvl. § 35 
første ledd bokstav a) eller b) er ikke aktuelt, siden omgjøringen er til skade for Peder Ås og han er 
underrettet om det opprinnelige vedtaket. 

I henhold til fvl. § 35 første ledd bokstav c) kan et forvaltningsorgan omgjøre eget vedtak uten klage 
dersom vedtaket må anses ugyldig. Bestemmelsen åpner for omgjøringsvedtak både til gunst og til 
skade for den vedtaket retter seg mot. Det avgjørende spørsmålet er om NAVs vedtak av 25. mars 
2020 er helt eller delvis ugyldig. 

I vedtaket 25. mars har NAV lagt til grunn for høyt inntektsnivå de siste tolv kalendermånedene før 
søknad om dagpenger, og dermed fastsatt feil dagpengegrunnlag etter ftrl. § 4-11 annet ledd første 
pkt.  Det har ført til for høy dagpengesats etter ftrl. § 4-12. Spørsmålet er om det foreligger en 
innholdsmangel ved at NAV manglet materiell kompetanse til å fastsette vedtak med det opprinnelige 
innholdet. 

Hvorvidt det foreligger en innholdsmangel, beror på en tolkning av hjemmelsbestemmelsen i ftrl. § 4-
11 annet ledd. I oppgaveteksten fremhever NAV spesielt «at de ikke hadde noe valg, da forholdet ikke 
lå innenfor forvaltningens frie skjønn». Av den aktuelle delen av ordlyden i ftrl. § 4-11 annet ledd første 
pkt. fremgår at dagpengegrunnlaget «fastsettes ut fra medlemmets brutto arbeidsinntekt de siste tolv 



avsluttede kalendermånedene før han eller hun søker om stønad». Ordlyden åpner ikke for 
skjønnsfrihet, og NAVs vedtak ligger dermed utenfor det organet hadde kompetanse til å fastsette.  

Et vedtak med et innhold som går utenfor forvaltningens materielle kompetanse vil som klar 
hovedregel være ugyldig, se blant annet Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett (11. utg., 2018) s. 462-463. I 
tråd med dette utgangspunktet er det mest nærliggende å legge til grunn at NAVs vedtak av 25. mars 
er ugyldig. NAV vil dermed i utgangspunktet ha kompetanse til å omgjøre vedtaket etter fvl. § 35 første 
ledd bokstav c). Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, og det foreligger ingen avgjørende grunner til 
at omgjøringsadgang ikke skulle foreligge. 

Konklusjonen er dermed at NAV hadde adgang til å omgjøre vedtaket av 25. mars utenfor klagesak 
ved å fatte nytt vedtak om korrigert dagpengesats den 12. mai 2020.  

Man kan ikke forvente at studentene rekker å drøfte alle grunnlag og spørsmål ovenfor. Det er også 
verdt å huske på at det etter læringskravene bare gjelder et krav om kjennskap til, og ikke god 
kunnskap om, reglene om trygdeytelser ved arbeidsløshet.  

 

Del II 

Kandidatene skal drøfte og ta stilling til de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Det er naturlig å ta 
utgangspunkt i de mange anførslene partene gjør gjeldende. 

Peder Ås krevde den 20. mai å få fastsatt ny dagpengesats. NAV anfører at det er for sent å ta opp 
feilen knyttet til utmålingen. Etter NAVs syn burde Ås tatt opp forholdet innen klagefristen til det 
opprinnelige vedtaket, og i alle fall i forbindelse med varselet Ås fikk før nytt vedtak ble truffet. 

NAVs omgjøringsvedtak om korrigert dagpengesats av 12. mai utgjør et eget enkeltvedtak etter fvl. § 2 
første ledd bokstav b). Ås har rett til å påklage dette enkeltvedtaket etter forvaltningsloven kapittel VI 
selv om det også foreligger et tidligere vedtak. Han har tatt kontakt med NAV innen utløpet av 
klagefristen på 6 uker, jf ftrl § 21-12 femte ledd (hvis noen legger til grunn den alminnelige klagefristen 
på 3 uker i fvl. § 29 første ledd, har han også tatt kontakt innen denne fristen). Det er uklart om 
henvendelsen oppfyller kravene til en klage etter fvl. § 32, men det er ikke anført fra NAVs side at 
kravene ikke er oppfylt og de vil uansett ha en veiledningsplikt overfor Ås.  

Det fremgår av eksamensoppgaven at NAV skulle lagt til grunn en lenger periode enn de siste 12 
kalendermånedene ved dagpengeberegningen, ettersom Peder Ås hadde jobbet i 100 % stilling frem 
til sommeren 2019. Det følger av ftrl. § 4-11 annet ledd annet pkt. at dagpengegrunnlaget fastsettes ut 
fra gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt de siste 36 kalendermånedene dersom det gir høyere 
grunnlag. Bestemmelsen overlater ikke skjønnsfrihet til NAV, og også på dette grunnlaget foreligger 
det en innholdsmangel ved vedtaket av 25. mars som tilsier at vedtaket er ugyldig. NAV kan dermed 
omgjøre vedtaket etter fvl. § 35 første ledd bokstav c) eller sende saken til klageinstansen som vil 
måtte fatte klagevedtak på riktig grunnlag i medhold av ftrl. § 4-11 annet ledd. I begge tilfeller skal Ås 
få fastsatt ny dagpengesats etter regelen i ftrl. § 4-11 annet ledd annet pkt. NAVs anførsel om at ikke 
alle feil kan medføre endring av et vedtak, kan åpenbart ikke føre frem for en innholdsmangel med 
ugyldighetsvirkninger. Denne anførselen har derfor mer for seg ved vurdering av 
saksbehandlingsfeilene nedenfor. 

NAV anfører også at Ås burde tatt opp forholdet i forbindelse med forhåndsvarselen han fikk tidlig i 
mai før nytt vedtak ble truffet. Kravene til forhåndsvarsling følger av fvl. § 16, hvor første ledd 
fremsetter at parten skal gis en nærmere angitt frist til å uttale seg. Det fremgår ikke av oppgaven at 
det er gitt en slik frist i foreliggende tilfelle. Under enhver omstendighet vil Ås´ unnlatelse av å kontakte 
NAV om forhåndsvarselet ikke avskjære adgangen til å påklage vedtaket når det foreligger. Heller ikke 
denne anførselen kan dermed føre frem for NAV. 

Subsidiært må kandidatene også drøfte de øvrige anførslene fra Ås om saksbehandlingsfeil. For det 
første anfører han at han ikke hadde foranledning til å levere inntektsdokumentasjon utover det NAV 
hadde bedt om, og at NAV dermed hadde begått saksbehandlingsfeil som tilsa at vedtaket måtte 
settes til side. 

NAV har en plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf fvl. § 17 første 
ledd første pkt. Noen kandidater vil kanskje peke på at mottaker av ytelse etter folketrygdloven har 
plikt til å gi de opplysningene som er nødvendige for at NAV skal kunne vurdere om vedkommende 
har rett til ytelsen, jf ftrl. § 21-3. I det foreliggende tilfellet kan det synes som at NAV ikke har bedt om 
inntektsdokumentasjon for mer enn de siste 12 kalendermånedene. Peder Ås har i så fall ikke hatt 



noen foranledning til å fremskaffe slik dokumentasjon. I tillegg til å anmode Ås om nødvendig 
dokumentasjon, kunne NAV også innhentet opplysninger i medhold av ftrl. § 21-4. 

Dersom en legger til grunn at det foreligger saksbehandlingsfeil etter fvl. § 17, må kandidatene 
vurdere om vedtaket likevel er gyldig etter fvl. § 41, jf NAVs anførsel om at ikke alle feil kan medføre 
endring av vedtaket. Kandidatene bør få frem at fvl. § 41 er en gyldighetsregel, og at vedtaket dermed 
kan være gyldig selv om de skulle komme frem til at saksbehandlingsfeilen kan ha påvirket 
fastsettingen av dagpengesats. 

Dersom en legger til grunn at feil dagpengesats skyldes at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, kan 
feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Utfallet av vurderingen vil da bero på en 
interesseavveining. Se blant annet Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett (11. utg., 2018) s. 467-470 for en 
nærmere redegjørelse for vurderingen. På s. 469 fremhever Eckhoff/Smith at det ofte vil være grunn til 
å statuere ugyldighet ved brudd på fvl. § 17 første ledd (men se dog Rt. 2009 s. 661, USAs 
ambasssade, som Eckhoff/Smith viser til, og hvor Høyesterett kom til et annet resultat). I det 
foreliggende tilfellet er det tale om en feil som har ført til at riktig inntektsgrunnlag ikke har blitt vurdert 
av NAV, og Ås kan ikke bebreides for feilen. Ugyldighet vil være til gunst for Ås som part, og det har 
gått kort tid siden vedtaket ble fattet. Etter mitt syn er vedtaket ugyldig som følge av brudd på fvl. § 17, 
men det bør ikke føre til mye trekk om kandidatene kommer til motsatt resultat. Det viktigste er at 
kandidatene viser forståelse for vurderingen etter fvl. § 41. 

Endelig påberoper Peder Ås at Ole Vold var inhabil til å behandle saken. Habilitetskravene fremgår av 
fvl. § 6. Kandidatene kan kort fastslå at ingen av de automatiske inhabilitetsgrunnene i fvl. § 6 første 
ledd kommer til anvendelse. Spørsmålet er om det foreligger «andre særegne forhold» som er egnet 
til å svekke tilliten til Ole Volds upartiskhet, jf fvl. § 6 annet ledd. I denne vurderingen skal det blant 
annet 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».  

Ole Vold har ingen personlig interesse i saken utover at et vedtak kan føre til særlig fordel, tap eller 
ulempe for hans tidligere nabo Peder Ås. Det fremgår at Peder Ås og Ole Vold hadde et «anstrengt 
forhold» etter en uenighet om tomtegrenser, og at dette førte til at Vold flyttet i 2019 fordi han ikke 
lenger orket naboskapet med Ås. Det er altså snakk om et svært dårlig personlig forhold av nyere 
dato.  

Eckhoff/Smith legger til grunn på s. 218 at vennskap og uvennskap kan komme i betraktning, men at 
vennskapet må være virkelig nært, og uvennskapet klart. Etter fvl. § 6 annet ledd siste pkt. skal det 
også legges vekt på at inhabilitetsinnsigelsen er reist av Ås som part, men regelen gjelder bare når 
innsigelsen er reist før vedtaket er fattet og får dermed ikke betydning i vår sak. Tatt i betraktning det 
sterke uvennskapet, må en etter mitt syn antakeligvis legge til grunn at Vold er inhabil etter fvl. § 6 
annet ledd, men løsningen er ikke helt opplagt.  

NAVs anførsel om at Ås hadde blitt behandlet på "en rimelig måte" kan ses som en henvisning til fvl. § 
6 fjerde ledd. Det følger av bestemmelsen at habilitetsreglene ikke får anvendelse "dersom det er 
åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt 
og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete". Av forarbeidene fremgår at 
bestemmelsen blant annet tar sikte på regelbundne avgjørelser. Tatt i betraktning at ftrl. § 4-11 annet 
ledd gir NAV en lovbunden kompentanse, og det ikke synes å foreligge offentlige eller private 
interesser som tilsier at Vold viker sete, kan en derfor argumentere med at Vold uansett ikke er inhabil. 
Løsningen er ikke opplagt, men det må likevel være greit om kandidatene går rett til § 6 fjerde ledd 
uten å drøfte § 6 annet ledd nærmere. De kandidatene som drøfter både § 6 annet og fjerde legg må 
få uttelling for det. Fvl. § 6 fjerde ledd er nok for øvrig en mindre kjent regel for mange, og det bør ikke 
føre til trekk av betydning for kandidater som overser den. 

Dersom en kommer til at Vold er inhabil etter fvl. § 6 annet ledd, kan det ikke være avgjørende som 
anført av NAV at Ås har vært klar over at Vold var saksbehandler fra første stund. Kandidatene må 
dernest også her drøfte virkningen av inhabiliteten, jf fvl. § 41. Det skal ikke så mye til før inhabilitet 
leder til ugyldighet, se tilsvarende Eckhoff/Smith på s. 468. 

 

Del III 

Oppgavens del III omhandler EØS-rett, og gjelder to tvister. 

For det første oppstår et spørsmål om Ace Phone Accessories Ltd er pliktig å betale toll på iphone-
effekter importert fra Kina. Selskapet hevder at tollen er uforenlig med EØS-retten. Toll- og 



avgiftsdirektoratet fremhever på sin side at spørsmålet om toll ligger innenfor det norske 
handlingsrommet. 

EØS-avtalen art. 10 oppstiller et generelt forbud mot toll på import og eksport og avgifter med 
tilsvarende virkning mellom avtalepartene. Det følger imidlertid av EØS-avtalen art. 8 nr. 2 at art. 10 
bare får anvendelse for produkter med opprinnelse i avtalepartene.  I det foreliggende tilfellet er Ace 
Phone Accessories Ltd etablert i Irland, men varene selskapet omsetter er importert direkte fra Kina til 
Norge uten noen form for bearbeiding innen EØS-området. EØS-avtalen art. 10 kommer dermed ikke 
til anvendelse for importen, og norske myndigheter står fritt til å ilegge varene toll uten at det er i strid 
med EØS-avtalen. 

Noen kandidater vil kanskje forankre konklusjonen direkte i EØS-avtalen art. 10, ved å peke på at 
bestemmelsen bare kommer til anvendelse på toll «mellom avtalepartene». Det må også være en 
akseptabel løsning, så lenge konklusjonen er at forbudet ikke kommer til anvendelse.  

Ettersom det er varenes opprinnelsesland som er avgjørende for at varereglene i EØS-avtalen 
kommer til anvendelse, ville resultatet blitt det samme selv om varene først hadde blitt importert til 
Irland og deretter videresendt til Norge. På dette punktet skiller EØS-avtalen seg fra reglene i Traktat 
om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV), hvor varereglene kommer til anvendelse for varer som 
har kommet inn på og er bragt til omsetning i EUs indre marked. 

Det andre spørsmålet som oppstår, er om myndighetene kan pålegge Hans Tastad å opplyse 
kundene om at produktet han selger inneholder en miljøgift som det ikke er lov å benytte i produksjon i 
Norge. Tastad anfører at EØS-retten ikke tillater en slik opplysningsplikt. 

Det fremgår av oppgaveteksten at det er enighet om at Tastads bearbeiding av mobildekslene er 
tilstrekkelig til at produktene kan sies å ha opprinnelse i EØS-området. Kandidatene bør se at dette er 
en henvisning til EØS-avtalen art. 8 nr. 2, og at EØS-avtalens vareregler dermed kommer til 
anvendelse for mobildekslene. Enkelte kandidater vil kanskje også vise til de nærmere 
opprinnelsesreglene i EØS-avtalen protokoll 4. Siden partene er enige om varens opprinnelse er dette 
ikke nødvendig, men de som viser til opprinnelsesreglene bør ikke trekkes for det. 

De sentrale spørsmålene i tvisten mellom Tastad og myndighetene, er om opplysningsplikten utgjør et 
tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon etter EØS-avtalen art. 11, og om 
den i så fall likevel kan opprettholdes etter EØS-avtalen art. 13. Det er mange problemstillinger 
kandidatene kan ta opp her. Det viktigste er at de viser forståelse for reglenes hovedinnhold og 
oppbygning: Først må en vurdere om det foreligger en restriksjon etter art. 11, og dernest ta stilling til 
om det kan gjøres unntak etter art. 13 ved at tiltaket er egnet og nødvendig for å ivareta et legitimt 
hensyn. 

Noen få kandidater vil kanskje ta opp at EØS-avtalen regulerer varebevegelsen mellom avtalestatene, 
og problematisere om det foreligger tilstrekkelig grenseoverskridende element i saken. Hans Tastads 
produkt er å anse som tilvirket i Norge, og han selger det på det norske markedet. Samtidig kan 
restriksjoner for Tastad også få betydning for omsetningen til Ace Phone Accessories Ltd, som er 
etablert i en annen EØS-stat. Kravene til grenseoverskridende element er noe uklare, og de er så vidt 
jeg kan se ikke omtalt i den delen av læreboken som behandler læringskravene. Det er derfor ikke å 
forvente at studentene ser dette spørsmålet, men de som nevner det bør få uttelling. Dersom man 
skulle komme til at EØS-avtalen ikke kommer til anvendelse, bør artikkel 11 og 13 uansett drøftes 
subsidiært. 

EØS-avtalen art. 11 og 13 må tolkes på bakgrunn av omfattende rettspraksis fra EU-domstolen om de 
tilsvarende bestemmelsene i TEUV art. 34 og 36. Denne praksisen er også relevant for forståelsen av 
EØS-avtalen art. 11, jf prinsippet i EØS-avtalen art. 6 og ODA-avtalen art. 3 nr. 2 samt praksis fra 
EFTA-domstolen. 

EØS-avtalen art. 11 omfatter i utgangspunktet ethvert tiltak som direkte eller indirekte, aktuelt eller 
potensielt hindrer samhandelen, jf Dassonville-formelen slik den har kommet til uttrykk i EU-
domstolens rettspraksis. Etter EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-69/93 og C-258/93, Keck 
og senere dommer, gjelder det likevel en modifikasjon for «bestemte former for salg». Slike tiltak 
utgjør ikke restriksjoner dersom de får anvendelse overfor alle næringsdrivende som utøver 
virksomhet i landet, og så vel rettslig som faktisk påvirker omsetningen av innenlandske produkter og 
produkter fra andre medlemsstater på samme måte. Noen vil også formulere det som at tiltaket bare 
utgjør en restriksjon dersom det direkte eller indirekte forskjellsbehandler varer produsert i andre EØS-
stater og varer produsert innenlands. For de såkalte produktreguleringene gjelder det derimot et mer 
vidtrekkende restriksjonsforbud, jf. Dassonville-formelen. Skillet mellom produktreguleringer og 



bestemte former for salg kan også leses som et skille mellom tiltak som regulerer markedsadgang og 
markedsatferd. 

Tiltak som stiller krav til produktets utforming og sammensetning mv er å anse som produktregulering 
som uten videre utgjør restriksjoner etter EØS-avtalen art. 11. Krav til salgsmåte, som for eksempel 
bestemmelser om åpningstider eller adgang til å reklamere for produkter, vil derimot utgjøre bestemte 
former for salg som bare er restriksjoner hvis tiltaket medfører direkte eller indirekte 
forskjellsbehandling. 

Det fremgår av oppgaveteksten at myndighetene "minnet Tastad på at han, som alle andre selgere av 
plastprodukter i Norge, var rettslig forpliktet til å opplyse kundene om at produktene han solgte 
inneholdt miljøgiften". Det er antakeligvis mest nærliggende å forstå dette slik at Tastad må opplyse 
om miljøgiften i forbindelse med salg av varen, for eksempel ved opplysninger på nettside, i butikk 
eller lignende. I så fall faller tiltaket i kategorien bestemte former for salg. Det er på det rene at 
opplysningsplikten får anvendelse overfor alle næringsdrivende som utøver virksomhet i landet, og 
rettslig sett påvirker den omsetningen av innenlandske produkter og produkter fra andre EØS-stater 
på samme måte. Om opplysningsplikten faktisk påvirker omsetningen av innenlandske produkter og 
produkter fra andre EØS-stater på samme måte, er derimot ikke opplagt. Norskproduserte 
mobildeksler inneholder ikke den aktuelle miljøgiften, og er dermed rent faktisk ikke pålagt en 
tilsvarende opplysningsplikt. Et spørsmål som oppstår er om man i vurderingen må sammenligne 
opplysningsplikten for de importerte dekslene med norskproduserte deksler uten miljøgiften eller med 
et tenkt tilfelle hvor det også i Norge ble produsert deksler med slik miljøgift. Løsningen er ikke helt 
åpenbar, men det er nok mest nærliggende å legge til grunn at opplysningsplikten faktisk påvirker 
produktene ulikt, og at det dermed foreligger en restriksjon etter art. 11. Vurderingen er komplisert. De 
studentene som ser problemstillingene og får noe ut av drøftelsen må permieres, og de som ikke ser 
dem bør ikke vurderes strengt. Konklusjonen etter art. 11 er av underordnet betydning for 
vurderingen.  

Det er også mulig å lese faktum slik at Tastad må ta inn opplysninger om miljøgiften på produktets 
emballasje eller lignende. I så fall er det naturlig å anse opplysningsplikten som en produktregulering, 
som dermed utgjør en restriksjon etter art. 11.  

Erfaringsmessig er det utfordrende for mange å finne en god struktur på drøftelsen av EØS-avtalen 
art. 11. Det viktigste er at kandidatene finner frem til art. 11 og klarer å peke på de sentrale 
vurderingstemaene i EU-domstolens rettspraksis. Man kan ikke stille strenge krav til den nærmere 
vurderingen av tiltaket. Om studentene forstår faktum knyttet til opplysningspliktens innhold på den 
ene eller andre måten, er ikke av betydning for vurderingen. De som kommer til at opplysningsplikten 
ikke er en restriksjon etter art. 11, bør drøfte unntaksadgangen subsidiært.  

Noen vil kanskje også ta opp adekvanskravet som er utviklet av EU-domstolen. Kravet innebærer at et 
tiltak likevel ikke anses som en restriksjon etter art. 11 hvis virkningen på samhandelen må anses for 
usikker og indirekte, se bl.a. sak C-93/92, Motorradcenter og sak C-291/09, Guarnieri. Det er greit at 
adekvanskravet tas opp, men i vår sak må det være klart at virkningene for samhandelen ikke er så 
usikre og indirekte at tiltaket faller utenfor det som kan utgjøre en restriksjon.  

Restriksjoner etter EØS-avtalen art. 11 kan opprettholdes dersom de faller inn under unntakene i art. 
13 eller de ulovfestede unntakene utviklet av EU-domstolen etter læren om tvingende allmenne 
hensyn. For begge rettsgrunnlag følger det av langvarig rettspraksis at tiltaket må være begrunnet i et 
legitimt hensyn, og at det må være egnet og nødvendig til å ivareta det angitte hensynet 
(proporsjonalitetsvurderingen).  

I det foreliggende tilfellet kan opplysningsplikten begrunnes i hensynet til menneskers liv og helse 
(folkehelsehensynet), jf art. 13. Det er ikke nødvendig å anvende den ulovfestede læren om tvingende 
allmenne hensyn, men EU-domstolen har fastslått at miljøhensyn kan være et legitimt hensyn både 
etter art. 13 og læren om tvingende allmenne hensyn, jf sak C-573/12, Ålands vindkraft. Om noen 
bygger på miljøhensyn etter læren om tvingende allmenne hensyn, er det derfor også helt greit. 

Etter rettspraksis er vurderingen av egnethet nokså grovkornet, og man kan kort fastslå at en 
opplysningsplikt om at et produkt inneholder miljøgifter er egnet til å ivareta hensynet til folkehelsen. 
Spørsmålet er dernest om opplysningsplikten er nødvendig for å ivareta folkehelsehensynet, eller om 
det kan ivaretas ved hjelp av tiltak som er mindre inngripende for EØS-samhandelen. Det er vanskelig 
å se at hensynet til folkehelsen kan ivaretas med mindre inngripende virkemidler. Også på dette 
punktet må svaret derfor klart nok være at tiltaket er nødvendig, og det er ikke behov for noen 
omfattende drøftelse.  



Noen studenter vil muligens også ta opp om det er grunn til å overprøve norske myndigheters valg av 
beskyttelsesnivå for folkehelsen, med andre ord om man i Norge bør stille mindre strenge krav til 
folkehelsen av hensyn til EØS-samhandelen. EU- og EFTA-domstolen er generelt svært tilbakeholdne 
med å overprøve medlemsstatenes beskyttelsesnivå, og det vil nok gjelde enn sterkere på et område 
som folkehelse. Det er derfor ikke rom for å overprøve myndighetenes beskyttelsesnivå, og det er ikke 
nødvendig å behandle spørsmålet i oppgaven. De som likevel gjør det og får noe ut av drøftelsen, bør 
få uttelling for det. 

Konklusjonen er dermed at myndighetene kan pålegge Hans Tastad en opplysningsplikt. 

 

4        Om bedømmelsen 

Bedømmelsen beror på en helhetsvurdering av om kravene til læringsutbytte er oppfylt og om 
studentene viser tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse. Som nevnt 
innledningsvis, går denne sensorveiledningen langt utover de kravene man kan stille til besvarelsene. 
Med en såpass omfattende oppgave er det fullt mulig å dokumentere tilfredsstillende kunnskaper, 
ferdigheter og metodisk kompetanse selv om en del spørsmål skulle være oversett eller besvart feil. I 
en slik helhetsvurdering kan det heller ikke være et absolutt krav at alle tre oppgavedeler anses 
bestått hver for seg for at besvarelsen i sin helhet skal bedømmes som bestått.   

  

Henrik Bjørnebye, 3. juni 2020 

  

  

 
 


