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Bruk omtrent like mye tid på de to oppgavene

Teorioppgave
Redegjør for anvendelsesområdet til og innholdet i føre vàr prinsippet.

Praktisk oppgave
Peder Ås var blitt berømt som frisør etter å ha deltatt i og vunnet to priser i
verdensmesterskapet for frisører. Han har også bakgrunn som kjemiker fra sin bachelorutdannelse ved Universitetet i Bergen. Etter noen år med omflakkende tilværelse har han
slått seg ned i barndomstettstedet Storevik, der han har overtatt foreldrenes hus som ligger
fint til ved gågaten i sentrum. Planen nå er å ominnrede første etasje i boligen for å
etablere frisørsalong. Han vil ansette tre frisører i faste stillinger og ha plass til to
lærlinger. Boligen ligger i et område som er regulert etter plan- og bygningsloven § 12-5
som «bebyggelse og anlegg» med underformålet «boligbebyggelse».
Peder Ås henvender seg til kommunen med planene sine og ber om råd om hvilke
tillatelser han må ha for å opprette bedriften. Han legger fram dokumenter som viser
planer for ominnredning av boligen og redegjør for hvilke hårpleieprodukter som vil bli
benyttet. Som en del av virksomheten vil Peder utvikle og teste nye hårpleieprodukter. Han
ber derfor om at informasjonen om disse planene holdes hemmelig, i og med at de må
anses som forretningshemmeligheter. Et av rommene i huset skal inneholde et lite
laboratorium der han skal jobbe med utvikling av produktene. Peder vil gjerne vite om det
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vil være vesentlige hindringer for å realisere planene og hva han kan gjøre for å unngå
hindringene.
Den lokale organisasjonen «Dyras rettigheter» har hørt om planene. De sender en e-post
til kommunen der de gir uttrykk for sin skepsis. De ber kommunen om informasjon om
hvilke kjemikalier som vil bli brukt i hårpleieproduktene til Peder og hvordan han har
tenkt å teste dem ut før han bruker dem på kundene sine.
Som kommunens saksbehandler for plan- og bygningsloven blir du bedt om å besvare
henvendelsene. Besvarelsen skal ikke ta opp spørsmål som kan reises under bygningsdelen
av plan- og bygningsloven, produktkontrolloven, dyrevelferdsloven eller folkehelseloven.

