
Sensorveiledning JUS4121 – Eksamen høsten 2017

Oppgave

Anta at vi har et samfunn med ti innbyggere hvor det finnes to typer ressurser man kan råde 

over (to rådigheter); en utmark og en tomt bebygd med boliger. Alle ti innbyggere råder 

over utmarken, og ingen av dem har anledning til å ekskludere noen andre fra å utnytte 

utmarken. Fem av innbyggerne eier tomten med boliger, og ingen av dem kan råde over 

denne tomten med boliger uten tillatelse fra alle de andre eierne av tomten med boliger.

Spørsmål 1

Drøft hvilken betydning de to forskjellige eierformene sameie og allmenning kan ha for 

hvor effektivt ressursene blir utnyttet.

Spørsmål 2

Drøft hvilken betydning transaksjonskostnader kan ha ved de to forskjellige eierformene.

Spørsmål 3

Anta at nivået på transaksjonskostnader i samfunnet enten er a) lave eller b) høye. Anta 

også at innbyggere i dette samfunnet har mulighet til å gi bindende rettsregler.

Hva slags rettsregler vil rasjonelle innbyggere gi i et samfunn med:

a) lave transaksjonskostnader?

b) høye transaksjonskostnader?

Spørsmål 4

Bør bindende rettsregler i dette samfunnet gis ved enstemmighet dersom formålet er 

effektiv ressursutnyttelse?
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Begrunnelse for oppgaven

Oppgaven er godt begrunnet i læringskrav mv. På semestersiden for faget står bl.a.:

«Kort om emnet.

Emnet består i hovedsak av å utnytte samfunnsøkonomisk teori til å analysere virkninger av 

eksisterende og alternative rettsregler, særlig i forbindelse med vurdering av reelle hensyn. 

Faget har derved ambisjon om å bidra til å bestemme gjeldende rett og til å klargjøre 

rettspolitiske spørsmål. Siden rettens virkninger står sentralt, kan faget bidra til innsikt i 

konsekvenser av rettslige avgjørelser og til forståelse av rettsutviklingen.

Enkel markeds- og velferdsteori presenteres og brukes til å drøfte hvorvidt visse rettsreglers 

formål kan oppnås gjennom foreskrevne virkemidler. For å forstå rettens virkninger legges 

det her vekt på å forklare hvordan forskjellige aktører tilpasser seg rettsreglene, og hvordan 

sluttresultatene oppstår gjennom samhandling mellom aktørene. Transaksjonskostnadenes 

betydning for samhandling og ressursutnyttelse beskrives.

Teoriene brukes til å studere i hvilken grad forskjellige privatrettslige regler bidrar til 

effektiv utnyttelse av forskjellige ressurser. Innen tingsretten dreier det seg bl.a. om 

virkninger av forskjellige eiertyper […] »

Og videre:

«Hva lærer du?

Kunnskap

◾ Studenten skal ha kunnskap om hvordan samfunnsøkonomisk teori kan anvendes for å 

analysere virkninger av offentligrettslige og privatrettslige regler.

◾ Studenten skal kunne analysere hvordan forskjellige aktører tilpasser seg regler om 

rettigheter og plikter, og hvordan samfunnets ressursbruk derved blir påvirket.» 

Ferdigheter

Page 2 of 10



Studenten skal kunne anvende enkel markeds- og velferdsteori for å analysere og utlede 

mulige konsekvenser av endringer i rettsreglene på forskjellige områder.

Generell kompetanse

Studenten kan kommunisere med andre fagfolk om rettens virkninger og om hvilke 

rettsregler som er egnet til å oppnå bestemte mål.»

Litteratur

Hovedlitteraturen er: Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Oslo 2008. 

Følgende avsnitt er særlig nyttige for å kunne besvare oppgaven:

6 Transaksjonskostnader og Coase-teoremet

7.3 Eiertyper

7.3.2 Almenningen og dens tragedie

7.3.6 Sameiet og dets tragedie

7.4 Sameie versus separat privat eie.

Veiledning

Generelt
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Det vil være naturlig å knytte besvarelsen først og fremst til eiertypene åpen allmenning, 

lukket allmenning og lukket sameie, som alle er behandlet i læreboken. I litteraturen 

omtales disse (og andre) eiertyper som teoretiske modeller, som idealtyper 

(Eide/Stavang s. 162).  Men i og med at «samfunnet» er karakterisert slik det er gjort i 

innledningen til oppgaven, med et begrenset antall personer, vil det være ønskelig med 

en drøfting av om disse modellene av eiertyper er gode representasjoner av det gitte 

samfunnet. I og med at oppgaven inviterer til drøfting av alternative måter å organisere 

samfunnet på, er det også nærliggende at det gis en beskrivelse også av andre eiertyper 

som er behandlet i litteraturen, bl.a. komplett privat eiendomsrett, begrenset privat 

eiendomsrett (restrett) og foretakssameie. Siden oppgaven ikke eksplisitt inviterer til 

noen drøftelse av realismen i disse modellene for de forskjellige spørsmålene, kan det 

ikke forventes en omfattende vurdering av modellenes relevans. Hovedlitteraturen 

inneholder ikke så mye om hvilken modell som passer best for å analysere helt konkrete 

samfunn av den typen som er gitt i oppgaven.

Ad spørsmål 1

Allmenning

Her er det naturlig å starte med en kort forklaring av hva som karakteriserer de ideelle 

eiertypene åpen allmenning og lukket allmenning. Siden det er relativt få personer som 

benytter allmenningen, vil det være naturlig å betrakte samfunnet som en lukket 

allmenning. Men i og med at det ikke er angitt at utnyttelsen av allmenningen er 

regulert, vil det være naturlig å anta at innbyggernes adferd er som i den åpne 

allmenning. Hvis det i denne modellen antas at den enkelte kun forfølger sin 

egeninteresse (har rasjonell adferd), og altså ikke tar hensyn at virksomheten påfører 

andre et tap (i form av forringet beitemark), vil grunnrenten (som bør forklares) bli 

forskuslet. Beitemarken ville ha gitt større avkastning om utnyttelsen hadde vært 

mindre intens. Videre vil det forhold at alle kan utnytte beitemarken, føre til at 

deltagerne ikke har noe insentiv til å forbedre beitet ved f. eks. vanningsanlegg og 

skogskjøtsel. Overutnyttelsen benevnes allmenningens tragedie.
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Sameie

Ved sameie er utnyttelsen av en tomt med boliger avhengig av at alle sameiere er enige 

om utnyttelsen. Dette innebærer at én av sameierne kan forhindre enhver alternativ 

utnyttelse som de øvrige sameiere måtte ønske. Det er forskjellige grunner til at en slik 

«veto-rett» kan bli praktisert. Selv om en alternativ utnyttelse alt i alt vil være en fordel 

for sameierne, kan det tenkes at én av dem regner med å komme dårligere ut. Den totale 

verdi av eiendommene kan derved bli mindre enn hva den kunne ha vært. Den 

manglende utnyttelsen av eiendommen benevnes sameiets tragedie.

Ad spørsmål 2

Her bør det forklares at allmenningens tragedie og sameiets tragedie skyldes høye 

transaksjonskostnader (TK). Dette begrepet er kanskje det mest sentrale i 

rettsøkonomien. TK omfatter alle kostnader forbundet med å komme frem til en avtale. 

Det skilles gjerne mellom søkekostnader, avtalekostnader og kontrollkostnader. For å 

anslå alle disse forskjellige kostnadene trengs informasjon som det kan være 

ressurskrevende å skaffe tilveie. Det inngår derfor informasjonskostnader i de nevnte 

kostnadskomponentene. Kandidatene bør forklare de forskjellig kostnadstypene.
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Allmenningens tragedie kan unngås hvis deltagerne kan inngå en avtale som regulerer 

virksomheten. En slik regulering må omfatte en beslutning om omfanget og fordelingen 

av utnyttelsen. Innføring av en slik regulering medfører TK. Siden antall personer i det 

foreliggende samfunnet er lavt, må det antas at søkekostnadene er beskjedne. 

Avtalekostnadene kan derimot bli høye. Partene må undersøke og bli enige om hva den 

totale utnyttelse bør være. Det vil bl.a. dreie seg om hvor mange dyr som alt i alt skal 

kunne beite, i hvilke perioder det skal beites, hvordan beitet skal vedlikeholdes og 

forbedres mv. Kontrollkostnadene kan også bli betydelige hvis beitet er stort, det totale 

antall dyr er stort, og dyreeierne bor spredt. Sanksjonering av avtalebrudd må også 

medregnes. Hvis deltagerne finner ut at TR vil bli høyere enn den forventede økning i 

avkastningen av beitet, vil en regulering ikke bli gjennomført. Selv om deltagerne i 

sameiet i og for seg skulle være klar over at de som rasjonelle aktører undergraver 

avkastningen av beitemarken, kan TK forbundet med å komme frem til en avtale som 

forhindrer overutnyttelsen, bli vurdert som så høye at et slikt prosjekt ikke vil lønne seg.

Også for sameiets vedkommende må det kunne antas at søkekostnadene vil være 

beskjedne, men avtalekostnadene må også her kunne bli betydelige. Alternativ bruk av 

de enkelte deler av eiendommen må utredes, resultatene må formidles til hver enkelt 

deltager, og hver enkelt deltager må gjøre seg opp en mening. Siden hvert medlem har 

«vetorett», kan det lett tenkes at personer med spesielle ønsker eller prioriteringer vil 

forhindre en utnyttelse som alt i alt kan synes rasjonell. En av personene kan f. eks. ha 

en særlig interesse i å bevare fauna eller flora. Hvis de øvrige har en annen oppfatning, 

kan disse muligens gi den naturinteresserte en kompensasjon for en utnyttelse som 

beskadiger naturen. Om dette lar seg gjøre, vil være avhengig av styrken i den enkeltes 

preferanse for naturkvaliteter og alternativ utnyttelse. Uansett vil utarbeidelse og 

inngåelse av en avtale kreve ressurser. Kontrollkostnadene for de fem huseiere vil 

muligens bli beskjedne. Alt i alt kan TK bli for høye til at det blir inngått en avtale. Dette 

gjelder i særlig grad hvis det dreier seg om avtaler om komplekse rettigheter, mange 

alternativer og komplisert kontroll.
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Ad spørsmål 3

Her er spørsmålet hva slags bindende rettsregler rasjonelle innbyggere i det gitte 

samfunnet vil ønske seg og derfor innføre. Selv om oppgaven ikke sier det eksplisitt, er 

det naturlig å anta at samfunnet i utgangspunktet kan  karakteriseres ved 

allmenningens tragedie og sameiets tragedie, og at det er ønskelig å eliminere disse 

tilstandene.

For allmenningens vedkommende vil rasjonelle aktører ønske seg størst mulig 

avkastning av beitemarken. Da blir det mest mulig til fordeling. Ved lave TK vil 

rasjonelle aktører kunne inngå avtaler som både gir størst mulig (eller i hvert fall 

høyere) totalt utbytte enn et alternativ uten avtale og dessuten høyere utbytte til den 

enkelte. Det er en rekke eksempler på at aktørene på egen hånd innfører slik privat 

regulering. Sosiale normer er i enkelte tilfeller tilstrekkelig for å opprettholde avtalene, 

men rettsbeskyttede avtaler vil gi et sikrere regime.

Hvis transaksjonskostnadene er høye og avtaler derfor ikke blir inngått, vil rasjonelle 

aktører rimeligvis ønske seg rettsregler som bidrar til at den totale uttapping blir størst 

mulig (på lang sikt). Det er imidlertid ikke åpenbart hvordan innbyggerne vil ønske at 

denne mengde blir fordelt. En lik mengde til hver av de 10 kan synes rimelig. Men hvis 

det er tale om å innføre nye rettsregler ut fra en situasjon hvor de enkeltes utnyttelse har 

vært forskjellig, kan fordelingsspørsmål gjøre det vanskelig å oppnå en avtale.

For øvrig kan kostnadene ved en regulering bli så høye at rasjonelle aktører vil 

foretrekke at intet gjøres. En regulering påfører samfunnet administrasjonskostnader, 

informasjonskostnader og kontrollkostnader. Disse kostnadene kan bli høyere enn den 

økte avkastning av beitet. I så fall kan allmenningens tragedie sies å innebære en effektiv 

utnyttelse av samfunnets ressurser.
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For sameiernes vedkommende vil lave TK innebærer at søke-, avtale- og 

kontrollkostnader ikke vil være til hinder for at det inngås en avtale. Det kan likevel 

være slik at én av huseierne har så vidt sterke motforestillinger mot alternativ utnyttelse 

av eiendommen at en avtale ikke vil bli inngått. Dette vil være tilfelle hvis de øvrige 

sameierne ikke får så stor fordel av en alternativ utnyttelse at de vil gi den ene 

sameieren tilstrekkelig kompensasjon.

Ved høye TK, er det grunn til å tro at sameierne vil ønske seg rettsregler som eliminerer 

sameiets tragedie. En mulighet er å innføre et foretakssameie, der det velges et styre om 

kan opptre på medlemmenes vegne, og som presumptivt vil legge vesentlig vekt på 

sameiets totale verdi. Innføring av et slikt sameie vil da overstyre den enkeltes 

«vetorett».

Ad spørsmål 4

Et krav om enstemmighet vil innebære at hele samfunnet kan bli rammet av sameiets 

tragedie. Et slikt krav kan f. eks. forhindre at samfunnet innfører regulering av 

allmenningen. Som nevnt, vil en slik regulering være kostnadskrevende, og reguleringen 

vil derfor ikke være fordelaktig for boligsameierne hvis disse må være med på å dele 

kostnadene. Enstemmighet vil derfor kunne forhindre en effektiv utnyttelse av 

samfunnets totale ressurser.

Karaktersetting

Karakteren F bør benyttes hvis kandidaten ikke kan forklare hovedpoengene i 

allmenningens sog sameiets tragedie (uten nødvendigvis å benytte disse betegnelsene).

For å få karakteren E, bør det være tilstrekkelig at allmenningens tragedie og sameiets 

tragedie i hovedsak er riktig beskrevet og at transaksjonskostnadene er nevnt som en 

forklaring av disse resultatene.
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Karakteren D kan anvendes hvis de to første spørsmålene er grundig besvart og hvis 

transaksjonskostnadenes sammensetning og betydning er forklart i en viss detalj. 

Svakheter her kan oppveies av påpekning av at analysene foretas innenfor modeller av 

eiertyper og av relevante kommentarer under de to siste spørsmålene.

Karakteren C kan anvendes når alle spørsmål er gitt relevante svar. Dette innebærer at 

det for spørsmål 3 er forklart at høyden på transaksjonskostnadene er av betydning for 

hva slags bindende rettsregler som ønskes innført. For spørsmål 4 bør sammenhengen 

mellom enstemmighet og sameiets tragedie være nevnt. Visse svakheter ved besvarelsen 

av enkelte spørsmål må her tolereres.

For å få karakteren B må alle spørsmål være godt besvart. Siden 

transaksjonskostnadene er et grunnleggende begrep i rettsøkonomien, må det forventes 

at betydningen av disse kommer klart frem i hele besvarelsen. Feilresonnementer og 

uklarheter bør ikke forekomme.

Karakteren A bør reserveres besvarelser som i tillegg til kravene for karakteren B, 

utmerker seg med særdeles presise og velformulerte forklaringer. Enkelte svakheter her 

kan oppveies hvis besvarelsen inneholder f. eks. (i) gode drøftelser av hvor treffende de 

forskjellige eiertyper er som representasjoner av det gitte samfunn, (ii) drøftelser av hva 

som karakteriserer foretakssameie, (iii) utfyllende kommentarer om sosiale normer for 

utnyttelse av beitemarker, herunder konkrete eksempler, (iv) drøftelser av hva som 

menes med effektiv ressursutnyttelse, osv.

◾ Karakterene A eller B kan vanskelig oppnås for en besvarelse som ikke knytter an til det 

konkrete samfunn som er gitt i oppgaven.

◾

Andre disposisjoner av besvarelsen enn den foreslåtte og en annen vektlegging av de 

enklete momenter må kunne aksepteres og verdsettes.Beskrivelsen ovenfor av hva som 

bør forventes for de forskjellige bokstavkarakterer, må oppfattes som det den er -- en 

veiledning og ikke krav.
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