
 

 

Semesteroppgaven                      
JUS2211 høst 2018 

 
 
 
 
 
«Gjør rede for domstolenes kontroll med forvaltningens vedtak, og 
drøft hvilke funksjoner domstolskontrollen har. Illustrer redegjørelsen 
og drøftelsen med eksempler fra forvaltningsområdene som omhand-
les på JUS 2211. Utvalget av forvaltningsområder bør være egnet til å 
illustrere at domstolskontrollens betydning beror på forvaltningsområ-
dets egenart.» 
 
 
 

 

Antall ord: 3320



i 
 

Innholdsfortegnelse 

1	 INNLEDNING - DOMSTOLSKONTROLLENS HISTORIE ................................... 1	

2	 DOMSTOLSKONTROLLENS FUNKSJONER OG HENSYN ................................ 1	

2.1	 Hensyn og funksjoner ....................................................................................................... 1	
2.1.1	 Rettssikkerhet ...................................................................................................... 1	
2.1.2	 Maktfordelingsprinsippet og domstolskontrollen – ”Separation of power” ....... 2	
2.1.3	 Skjerping av forvaltningen .................................................................................. 2	

2.2	 Mothensyn ........................................................................................................................ 3	
2.2.1	 Effektivitet ........................................................................................................... 3	
2.2.2	 Særlige fagkunnskaper ........................................................................................ 3	
2.2.3	 Mot demokratiets ånd? ........................................................................................ 3	

3	 HVA KAN DOMSTOLEN PRØVE VED FORVALTNINGENS VEDTAK? ......... 4	

3.1	 Legalitetskontroll .............................................................................................................. 4	
3.2	 Rettsanvendelsesskjønn .................................................................................................... 5	

3.2.1	 Vilkår av ”typisk generell juridisk karakter” ...................................................... 5	
3.2.2	 Skjønnsmessige vilkår ......................................................................................... 5	
3.2.3	 Forvaltningens frie skjønn ................................................................................... 5	

3.3	 Subsumsjon ....................................................................................................................... 6	
3.3.1	 Generelt ............................................................................................................... 6	
3.3.2	 Unntak? ............................................................................................................... 6	
3.3.3	 Trygderett ............................................................................................................ 7	
3.3.4	 Helserett .............................................................................................................. 7	
3.3.5	 Miljørett ............................................................................................................... 8	

3.4	 Prosessuelle mangler ........................................................................................................ 8	

4	 HVA KAN DET AVSIES DOM FOR? ......................................................................... 9	

4.1	 Ugyldighet ........................................................................................................................ 9	
4.2	 Realitetsdom ..................................................................................................................... 9	

REFERANSELISTE .............................................................................................................. 11	



1 
 

1 Innledning - Domstolskontrollens historie 
 
Etter Grunnloven ble til i 1814 var det ingen selvfølge at domstolene skulle ha kompetanse til 
å utøve kontroll over forvaltningen. Allikevel prøvde domstolene fra 1820-tallet forvaltningens 
vedtak og hvorvidt de var lovlige, dette var begynnelsen på det som skulle bli over 200 års 
praksis som senere førte til at domstolskontroll av forvaltningen har fått status som konstitusjo-
nell sedvanerett.  
 
At domstolenes prøvelsesrett nå er å regne som konstitusjonell sedvanerett innebærer blant an-
net at regelen kun kan endres eller fjernes ved Grunnlovsendring. Domstolskontroll av forvalt-
ningen har med andre ord Grunnlovs rang og står like sterkt som andre Grunnlovsregler i norsk 
rett. 
 
I dag er det uomtvistelig at domstolen besitter kompetanse til å prøve gyldigheten a forvalt-
ningens vedtak.  
 

2 Domstolskontrollens funksjoner og hensyn 
 
2.1 Hensyn og funksjoner 
 
2.1.1 Rettssikkerhet 
 
Domstolskontrollens funksjoner, eller hensynet til domstolskontroll av forvaltningen er blant 
annet å sikre borgernes rettssikkerhet. Dette er et svært grunnleggende, og ikke minst viktig, 
hensyn. At borgernes rettsikkerhet skal ivaretas vil si at borgerne skal være beskyttet fra blant 
annet overgrep eller vilkårlig behandling fra den offentlige myndighet. 
 
Ved at domstolene har kompetanse til å prøve forvaltningens vedtak ønsker man blant annet å 
hindre forskjellsbehandling av borgerne. Forskjellsbehandling fra den offentlige myndighet er 
ikke bare urettferdig, men det fratar også borgerne forutberegnelighet. Dersom flere like søk-
nader behandles ulikt og tilsynelatende vilkårlig vil borgerne ha vanskeligheter til å forutse 
hvilke rett de faktisk innehar.  
 
Videre er et annet hensyn for at domstolen har kompetanse til å prøve forvaltningens vedtak at 
avgjørelsene som blir tatt er rettsriktige. Dersom forvaltningens rettsanvendelse eller forståelse 
av en rettsregel er feil kan en uheldig konsekvens av dette bli feil resultat. For å sikre at vedta-
kene som blir fattet ikke strider mot riktig rett er det behov for en institusjon som kan prøve 
dette. 
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Domstolenes kompetanse til å prøve gyldigheten av forvaltningens vedtak og avgjørelser er 
ment for å hindre maktmisbruk fra den offentlig myndighet og dermed holde forvaltningen ”i 
sjakk”. Dette er essensielt for å opprettholde et demokrati slik vi har i Norge.  
 
2.1.2 Maktfordelingsprinsippet og domstolskontrollen – ”Separation of power” 
 
Maktfordelingsprinsippet, introdusert av den franske filosofen Montesquieu, hadde som formål 
å balansere makten innenfor en stat. Han mente at ”den som hadde makt, er tilbøyelig til å 
misbruke den”1. Maktfordelingsprinsippet går som kjent ut på at statens makt fordeles på tre 
uavhengige organer; et dømmende, et utøvende og et lovgivende, og at disse skal balansere 
hverandre og hindre at de andre går utover sin kompetanse. Det er ikke meningen at de forskjel-
lige institusjonene skal utøve hverandres myndighet, på den annen side skal de kontrollere hver-
andre, holde hverandre i sjakk for å forhindre mulig maktmisbruk mv. For eksempel er ikke 
domstolenes oppgave ved å kontrollere forvaltningen å avsi realitetsdom, det ville vært det 
samme som om å utøve forvaltningens arbeidsoppgaver og går utenfor maktfordelingens prin-
sipper. Det sistnevnte vil utdypes nærmere i punkt 4. 
 
Knyttet opp til domstolskontrollen av forvaltningen betyr dette at dersom forvaltningen rår ut-
over egen kompetanse vil domstolene kunne sikre borgernes rettssikkerhet ved å overprøve 
forvaltningens vedtak. Et eksempel på dette kan være at politiet som offentlig forvaltningsorgan 
nekter en gruppe demonstranter å igangsette en demonstrasjon uten å kunne hjemle dette i norsk 
lov. Domstolene vil da ha kompetanse til å overprøve dette vedtaket og dermed sikre borgernes 
rett.  
 
En mangel på et maktfordelingssystem slik vi har Norge kan, som Montesquieu som nevnt 
tidligere mente, åpne for svært uheldige konsekvenser som maktmisbruk.  
 
2.1.3 Skjerping av forvaltningen 
 
Et annet hensyn bak domstolskontrollen av forvaltningen er at det kan virke skjerpende på for-
valtningen. I dette ligger det at når forvaltningens vedtak kan bli overprøvd er dette et insentiv 
for den offentlige myndighet å gjøre en grundig jobb når de fatter vedtak. Det er på ingen måte 
ønskelig for personene som fatter et vedtak, eller selve organet i seg selv, å få ris for å ha begått 
feil ved en avgjørelse. 
 

                                                
1 Store Norske Leksikon Maktfordelingsprinsippet (2018) https://snl.no/maktfordelingsprinsippet 
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En annen positiv effekt er en styrket tiltro blant borgerne til at forvaltningen vil behandle sakens 
deres grundig og til slutt lande på riktig resultat. Ved at domstolene har kompetanse til å kont-
rollere den offentlige myndighets avgjørelser vil, som nevnt i avsnittet over, forvaltningen være 
ekstra grundige for å fatte en rettsriktig avgjørelse og borgerne vil få større tillit til at forvalt-
ningen vil fatte rettsriktig avgjørelse. Vi ser da at domstolskontrollen påvirker borgernes opp-
fatning av forvaltningens beslutninger positivt, samtidig som den påvirker forvaltningens arbeid 
ved deres avgjørelser positivt. 
 
2.2 Mothensyn 
 
Jeg har nå ramset opp en rekke hensyn som taler for domstolskontroll av forvaltingen. Det er 
dog alltid to sider av en mynt og jeg skal herunder redegjøre for de negative virkningene av 
domstolenes kompetanse til å prøve forvaltningens avgjørelser. 
 
2.2.1 Effektivitet 
 
Et hensyn som taler i mot domstolenes kompetanse til å prøve forvaltningens vedtak vil være 
at det sinker forvaltningen; vil hindre den offentlige myndighets effektivitet. Kort og godt vil 
forvaltningen kunne avgjøre saker mye raskere uten domstolskontrollen. Det må dog settes 
spørsmålet tegn ved om det vil være positivt. At forvaltningen kan fatte avgjørelser raskere 
åpner for flere feil hos forvaltningen som igjen ikke vil kunne bli kontrollert og rettet. 
 
2.2.2 Særlige fagkunnskaper 

Der det foreligger særlige fagkunnskaper eller et spesielt politisk skjønn burde domstolene ut-
vise varsomhet ved å overprøve forvaltningens avgjørelse. Grunnen til dette er at forvaltningen 
normalt vil ha en ekspertkompetanse på områdene de treffer avgjørelser som domstolen ikke 
vil ha. Likt som at domstolene vil ha vil ha størst kompetanse til å avgjøre rettslige problems-
tillinger der juss er i sentrum vil forvaltningen normalt være best egnet til å treffe materielt rette 
avgjørelser. 

 
2.2.3 Mot demokratiets ånd? 
 
En kan argumentere for at domstolenes overprøving av demokratisk valgt ledelses avgjørelser 
vil være udemokratisk. Et slikt argument må for så vidt bygge på forvaltningens instruksjons-
myndighet. Tankegangen her vil være at da Stortingets representanter er folkevalgte gjennom 
en demokratisk prosess vil domstolskontroll på vedtak fattet av forvaltningen, etter instruks fra 
Stortinget, bryte med demokratiets kjerne fordi folkets utvalgte skal representere borgerne som 
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har valgt dem inn. Dette kan tenkes å være et noenlunde søkt mothensyn, men er likefullt et 
mothensyn.  
 
Dette mothensynet er på mange måter et motsatt syn på hensynene for domstolskontroll nevnt 
ovenfor i 2.1.1 og 2.1.2. Dette mothensynet står etter mitt skjønn ikke sterkt sammenliknet med 
de hensynene for domstolskontroll nevnt tidligere. Godene domstolens kompetanse til å prøve 
forvaltningens avgjørelser tilføyer demokratiet er etter mitt skjønn større enn ”skaden” det vil 
kunne påføre demokratiet. 
 

3 Hva kan domstolen prøve ved forvaltningens vedtak? 
 
3.1 Legalitetskontroll 
 
Legalitetsprinsippet går ut på at forvaltningen må ha gyldig kompetansegrunnlag for å gjøre et 
inngrep i borgernes rettssfære.2 Prinsippet har i over 100 år vært konstitusjonell sedvanerett og 
hatt Grunnlovs rang. Etter grunnlovsreformen i 2014 ble legalitetsprinsippet hjemlet i Grunn-
loven § 113.  
 
Tradisjonelt har legalitetsprinsippet blitt anvendt positivt, mens det i nyere litteratur peker på 
en negativ avgrensing som mer gunstig, for eksempel i Eckhoff, Smith (2018) – Forvaltnings-
rett. Kritikken mot positiv anvendelse av legalitetsprinsippet er at det kan være misvisende og 
oppstiller for snevre grenser.3 Den positivistiske og tradisjonelle anvendelsen av legalitetsprin-
sippet sier at myndighetene ikke kan gjøre inngrep overfor borgerne uten hjemmel i formell 
lov. Den negative avgrensingen på den annen side sier at myndighetene må ha hjemmel lov, 
med mindre de kan vise til annet kompetansegrunnlag som for eksempel deres privatautonomi. 
I Rt. 2010 s. 612 – Sårstelldommen/Tvangsvask uttalte høyesterett at det er et alminnelig prin-
sipp at det også kreves hjemmel i lov for faktiske handlinger som vil være inngripende for 
borgerne, ikke bare vedtak. 
 
Domstolene kan alltid prøve hvorvidt forvaltningen hadde hjemmel til å fatte et vedtak. Dom-
stolene kan med andre ord alltid prøve legaliteten av et forvaltningsvedtak. Hvor klar hjemme-
len må være varierer dog fra hvilket forvaltningsområde det er tale om jf. Rt. 1995 s. 530 – 
Fjordlaksdommen. På side 537 uttaler førstvoterende at ”Jeg antar, med bakgrunn i teori og 
rettspraksis, at kravet til lovhjemmel må nyanseres blant annet ut fra hvilket område en befinner 

                                                
 
3 Legalitetsprinsippet (2018) http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1304/1306 
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seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den som ram-
mes”. Det vil være naturlig å tolke denne setningen dithen at vedtak i for eksempel miljøfor-
valtning har et mildere krav til lovhjemmel enn helseretten og trygderetten i velferdsretten. 
 
Ved begunstigende vedtak kreves det ikke lovhjemmel i velferdsretten. Det vil på den annen 
side være et strengt krav til legalitet ved tvangsvedtak. Tvangsvedtak vil generelt være tyngende 
for den det rammer, og er et stort inngrep i vedkommendes rettssfære. Slike vedtak vil av den 
grunn ha et strengt krav til lovhjemmel jf. Rt. 1995 s. 530 – Fjordlaksdommen. 
 
I kontrast til legalitetskravet i velferdsretten, vil kravet til hjemmel i lov være mildere i miljø-
retten. Det vil med andre ord være et mindre strengt legalitetsprinsipp på dette området. Inn-
grepene i miljøretten vil i sin natur være mindre tyngende ovenfor den enkeltes rettssfære enn 
i velferdsretten som består av rettighetsbestemmelser.  
 
3.2 Rettsanvendelsesskjønn 
 
3.2.1 Vilkår av ”typisk generell juridisk karakter” 
 
Domstolene kan alltid prøve forvaltningens rettsanvendelse der vilkårene er av ”typisk generell 
juridisk karakter”4. Negativt avgrenset er det tale om vilkår av ”typisk generell juridisk karak-
ter” der det ikke foreligger behov for faglig kompetanse samt vilkår der skjønnet ikke er av 
utpreget politisk karakter.  
 
3.2.2 Skjønnsmessige vilkår 
 
Unntakene for domstolene prøvelsesrett av forvaltningens rettsanvendelsesskjønn foreligger 
der vilkårene er skjønnsmessige. At et vilkår i en rettsregel er av skjønnsmessig karakter betyr 
imidlertid ikke at det automatisk er unntatt for domstolene å prøve. Hvilke skjønnsmessige vil-
kår som kan prøves av domstolene er enklest oppramset ved en negativ avgrensning. Dersom 
et skjønnsmessig vilkår ikke krever foranliggende faglig kompetanse eller av spesiell politisk 
karakter, likt det nevnt i avsnittet over, kan skjønnsmessige vilkår prøves av domstolene.  
 
3.2.3 Forvaltningens frie skjønn 
 
I tilfeller der en lovbestemmelse overlater ansvaret for vurderingen av om et vilkår er oppfylt 
til forvaltningen alene er det tale om forvaltningens frie skjønn. Det følger av sikker rett at i 

                                                
4 Advokatfirmaet RUV Rettsanvendelsesskjønn (2018)   
http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1317/1319 
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slike tilfeller har domstolene i utgangspunktet ikke kompetanse til å prøve forvaltningens retts-
anvendelsesskjønn. Grunnen til dette er at skjønnsvurderingen vil være ”fritt” for forvaltningen 
og det som en følge av dette ikke vil kunne foreligge en ”feil” ved rettsanvendelsesskjønnet. 
 
Forvaltningens frie skjønn kan dog ikke sies å være helt fritt og unntatt domstolenes prøvelses-
rett. Der en lovbestemmelse overlater avgjørelsen om et vilkår er oppfylt eller ikke helt til for-
valtningen kan domstolene uansett prøve om det foreligger myndighetsmisbruk ved avgjørel-
sen. Uansett graden av frihet for forvaltningens skjønnsutøvelse vil det foreligge myndighets-
misbruk der forvaltningen har inntatt utenforliggende hensyn, utvist vilkårlighet, forskjellsbe-
handling eller grovt eller kvalifisert urimelige avgjørelser.5  
 
3.3 Subsumsjon  
 
3.3.1 Generelt 
 
Det følger av sikker rett, blant annet av Rt. 1960 s. 1374 – Drosjeeierdommen, at domstolene 
som hovedregel alltid kan prøve subsumsjonen; om forvaltningens faktum passer på rett an-
vendt og tolket rettsregel ved et vedtak. 
 
Dersom forvaltningen har lagt feil faktum til grunn, eller anvendt feil rettsregel på faktum ved 
en avgjørelse vil en konsekvens av dette være at vedtaket rammer borgerne på en urettmessig 
eller forskjellsbehandlende måte. Dersom to identiske saker for forvaltningen blir behandlet 
forskjellig og derav gir et ulikt resultat på grunn av feil ved subsumsjonen uten mulighet for å 
få det prøvd av en domstol vil dette åpne for urettmessig behandling, selv om det ikke foreligger 
noen slik hensikt hos forvaltningen.  
 
Ved at domstolene har kompetanse til å prøve subsumsjonen minimerer man sjansen for ulikt 
utfall ved vedtak og sikrer borgernes forutberegnelighet ved søknader til forvaltningen.  
 
3.3.2 Unntak? 
 
Som nevnt ovenfor er hovedregelen for forvaltningens subsumsjon at den alltid kan prøves av 
domstolene. Slik som det er med alle regler, finnes det dog unntak fra denne hovedregelen. 
Høyesterett uttalte i Rt. 1995 s.1427 – Naturfredningsdommen at ” domstolene kan prøve ikke 
bare lovtolkingen, men også subsumsjonen ved anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor 
den enkelte. Dette anses som en viktig del av rettssikkerheten. Selv om det er unntak fra denne 
hovedregel, må de særskilt begrunnes.”. Høyesterett nevner ikke i dette sitatet noe om hvilke 

                                                
5 Bragdø-Ellenes og Abusland (2017) Forvaltningsrett i et nøtteskall s. 65-66 
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unntak som gjør seg gjeldende, men det kan utledes ved alminnelig tolkning av ”særskilt be-
grunnes” at det stilles relativt sterke krav til å unnta domstolene rett til å prøve subsumsjonen.  
 
3.3.3 Trygderett 
 
Trygderetten har, i motsetning til de fleste andre områder i velferdsretten, lite fritt skjønn.6 Det 
følger av sikker rett at der skjønnet er lovbundet er hovedregelen at domstolene kan prøve sub-
sumsjonen. Et eksempel på lovbundne skjønn i trygderetten finner man i ftrl Kapittel 8 §§ 8-2 
til og med 8-9 om sykepenger. I de nevnte paragrafene finner man vilkår om blant annet alder, 
arbeidsuførhet mv. som er klare lovbundne skjønn domstolene må kunne prøve. 
 
3.3.4 Helserett 
 
Både helseretten og trygderetten består av rettighetsbestemmende regler, men helserettens be-
stemmelser tillegger adskillig mer rom for forvaltningsskjønn. Det er også naturlig da helser-
ettsvurderinger ofte beror medisinsk kunnskap. Dette taler for at domstolene burde utvise større 
varsomhet ved å prøve forvaltningens subsumsjon i helseretten enn i trygderetten jf. Fjordlaks-
formelen7. Som nevnt over er det i helseretten snakk om rettighetsbestemmelser, noe som kan 
tale for at domstolene burde utvise større villighet til å prøve subsumsjonen enn for eksempel i 
miljøretten, selv om det også der er i stor grad er tale om forvaltningsskjønn. 
 
Retten til ”nødvendig helsehjelp” fra kommunen er hjemlet i pbrl. § 2-1 bokstav a. Det fremgår 
av ordlyden ”nødvendig helsehjelp” at det er et vurderingsmoment som bærer et faglig preg. 
Her vil kommunen være nærmest å gjøre en riktig vurdering på hva som er å anse som nødven-
dig helsehjelp og det kan være problematisk om domstolen som normalt vil være mindre kom-
petente til å gjøre en slik faglig vurdering prøver subsumsjonen. Videre følger det av forarbei-
dene at søkerne ikke har rett til en bestemt type helsehjelp.8 Dette vil med andre ord si at vur-
deringen av hva som er ”nødvendig” legges til kommunen å vurdere fra sak til sak. 
 
Kommunen står, som nevnt ovenfor, nesten helt fritt til å vurdere hva som er ”nødvendig hel-
sehjelp”. De er dog ikke fullstendig unntatt domstolskontrollen jf Rt. 1990 s. 874 – Fusadom-
men. Høyesterett sa der at er en minstestandard for hva som er forsvarlig, men spesifiserte ikke 
hvor den nedre grensen ligger. De uttalte dog at ”Et slikt vedtak kan ... ikke forsvares ut fra 
hensyn til kommunens økonomi”. Det er altså ikke helt klart hvor den nedre grensen ligger, 
men en kommune kan i hvert fall ikke påberope seg økonomiske grunner som grunnlag for 

                                                
6 Kjønstad, Syse, Kjelland (2017) s. 118 
7 Rt. 1995 s. 530 – Fjordlaksdommen s. 537 
8 Prop.91 L (2010-2011) s. 515 
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vedtakene sine for å gå under minstestandarden. Økonomiske grunner vil dog være et reelt 
hensyn for kommunene når det gjelder vurderingen av hva som er nødvendig. 
 
3.3.5 Miljørett 
 
Miljøforvaltningen er i stor grad preget vilkår som beror på faglig og politisk skjønn. Som nevnt 
ovenfor i punkt 3.2.2 bør domstolene utvise varsomhet ved å overprøve dette skjønnet og for-
valtningens subsumsjon på disse områdene.  
 
Standpunktet høyesterett tok i Naturfredningsdommen ble senere bekreftet i Rt. 2004 s. 1092 – 
Reinbeitedommen. Høyesterett uttalte at vilkåret ”særlige hensyn” i den gamle reindriftsloven 
§ 11 annet ledd var noe domstolene burde utvise varsomhet ved å prøve. ”Særlige hensyn” er 
her et vilkår som krever faglig og lokal kunnskap som forvaltningen vil besitte i større grad enn 
domstolene, og av den grunn burde domstolene være forsiktige med å prøve forvaltningens 
subsumsjon. Et annet eksempel finner vi i Rt. 2007 s. 257 –Trallfadommen.  Dersom det forelå 
”særlige grunner” etter den nå opphevede Plan- og bygningslov, kunne det gis dispensasjon fra 
reguleringsplan. Det høyesterett kom frem til var at vurderingen om det forelå ”særlige grun-
ner” eller ei i stor grad gled over i forvaltningens frie skjønn. Dersom domstolene da overprøver 
forvaltningens subsumsjon vil det bli lite igjen av kan-skjønnet.9 I den nye Plan- og bygnings-
lovens forarbeider er det klart at de tilsvarende dispensjonsvilkårene i § 19-2 skal være rettsan-
vendelsesskjønn.10 Det ble da klart at det kan overprøves av domstolene. Allikevel sier det ju-
ridisk litteratur at domstolene bør, og nok kommer til å være tilbakeholdne når det gjelder å 
overprøve forvaltningens subsumsjon.11 
 
3.4 Prosessuelle mangler 
 
Det er uomtvistelig at norske domstoler kan prøve hvorvidt det foreligger feil i forvaltningens 
fremgangsmåte ved et vedtak, med andre ord; om det foreligger prosessuelle mangler. Hva som 
inngår i forvaltningens prosessuelle regler er blant annet om det foreligger inhabilitet blant dens 
tjenestemenn jf. fvl § 6, om forvaltningens vedtak er tilstrekkelig begrunnet jf. fvl § 25 og om 
saken har blitt utredet på tilfredsstillende måte jf. fvl. § 17 
 
Dersom domstolen prøver et forvaltningsvedtaks prosessuelle sider og kommer frem til at det 
foreligger feil ved den, for eksempel ved at en tjenestemann viser seg å være inhabil, vil ikke 

                                                
9 Rt. 2007 s. 257 - Trallfa 
10 Ot.prp.nr 32 (2007-2008) s. 242 
11 Bugge (2015) – Lærebok om miljøforvaltningsrett s. 236 
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det umiddelbart føre til at vedtaket blir kjent ugyldig. Det følger av Fvl. § 41 at et forvaltnings-
vedtak der det foreligger feil ved dets prosessuelle sider likevel vil være gyldig der ”det er grunn 
til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold”. Et eksempel 
på dette vil være der avstemningen over et vedtak resulterer i 14-12 i favør av vedtaket. Dersom 
en av tjenestemennene som stemte for vedtaket senere viser seg å ha vært inhabil ville resultatet 
uansett vært 13-12 for vedtaket, den prosessuelle feilen virket ikke inn på vedtaket og vedtaket 
ville likevel blitt kjent gyldig jf. Fvl. § 41. 
 

4 Hva kan det avsies dom for? 
 
4.1 Ugyldighet 
 
Utgangspunktet for hva rettsvirkningen av domstolenes legalitetskontroll vil resultere i er at 
forvaltningsvedtaket blir kjent ugyldig. Konsekvensen av at et vedtak blir kjent ugyldig er for 
det første at det blir å regne som det aldri ble godkjent, med andre ord så mister det sin retts-
virkning. Videre betyr ikke et ugyldig avslag på en søknad om for eksempel skjenkebevilgning 
at søkeren får bevilgning til å servere alkohol. Søkeren vil dog ha rett til å kreve ny behandling 
av søknaden. 
 
4.2 Realitetsdom 
 
Som nevnt i punkt 2.1.2 om maktfordelingsprinsippet og domstolskontrollen av forvaltningen 
er det ikke domstolenes oppgave å avsi realitetsdom; bestemme vedtakets innhold, der de prø-
ver forvaltningens vedtak. Dette vil vært å gå utover de rammene maktfordelingsprinsippet 
oppstiller. Domstolene vil dog kunne ha kompetanse til å avsi realitetsdom der det foreligger 
sterkt lovbundne skjønn, dette forutsetter altså klar og konkret hjemmel i lov12. Høyesterett 
uttalte i Rt. 2001 s. 995 at det må foreligge ”særlige tilfeller, for eksempel der noe annet vil 
være unødig formalisme eller hvis et forvaltningsorgan mot formodning ikke innretter seg lojalt 
etter en domstolsavgjørelse.”. Denne høyesterettsdommen åpner for en mulighet for domstol-
ene å avsi realitetsdom, men sier i samme setning også at det skal meget til. Videre i dommens 
samme avsnitt slår høyesterett fast at den klare hovedregelen er at ”domstolenes kontroll med 
forvaltningen er innskrenket til en legalitetskontroll.”. 
 
Standpunktet om den klare hovedregelen nevnt like over ble også tatt i NOU 2001: 32 s. 195. 
Tvistemålsutvalget sa der at ”man (anm. bør) holde fast ved den alminnelige regel om at dom-

                                                
12 Se Tvisteloven 36-5 tredje ledd  
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stolenes oppgave er å prøve lovligheten av forvaltningens vedtak og ikke selv tre inn i forvalt-
ningens sted og treffe realitetsavgjørelsen.”13. Dette standpunktet er gjenspeilet gjennom retts-
praksis som nesten utelukkende følger disse linjene.  
 
Rettspraksis utelukker dog ikke domstolenes kompetanse til å avsi realitetsdom fullstendig. I 
Mortvedtdommen - Rt. 1951 s. 19 ble det gjort et, til dags dato, enestående unntak. I saken 
hadde forvaltningen i utgangspunktet fritt skjønn, som nevnt i punkt 3.2.3 kan dette som klar 
hovedregel ikke prøves. I dommen fant høyesterett at forvaltningens vedtak var ”så urimelig og 
så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning” at deres avgjørelse ble kjent ugyldig. Annen-
voterende tok det enda et steg skritt lenger, og fikk støtte av et flertall i en 3-2 dissens, og påla 
Samferdselsdepartementet å utstede drosjebevilgningene til de fire drosjesjåførene i saken. Med 
andre ord avsa de en realitetsdom. Flertallet var enige i at det forelå et særlig tilfelle og sterke 
grunner som tilsa realitetsdom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
13 NOU 2001: 32 s. 195 
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