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 JU-200 V19, generell informasjon
Emnekode: JU-200
Emnenavn: Forvaltningsrett
Dato: 22. mai 2019
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: 
Norges lover og andre ukommenterte lovsamlinger og særtrykk av lover og forskrifter
 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 JU-200 V19, spørsmål 1
Marte Kirkerud ble høsten 2018 kontaktet av virksomheten Vindkraft AS som ønsket å
bygge 25 vindmøller på hennes fem kvadratkilometer store eiendom «Blæsen» i Lillevik
kommune. Vindraft tilbød Marte en leie på kr 500 000,- per år for å plassere vindmøllene
på eiendommen. Leieavtalen skulle ha en varighet på 50 år. Eiendommen hadde ingen
produktiv skog, og ble for det meste brukt til beiteområde for Martes sauer.
 
Marte syntes det var en god ide. Leieinntekten ville i praksis utgjøre en årslønn. Marte
hadde de siste årene vært plaget med slitasjegikt i knærne og det hadde vært stadig
vanskeligere for henne å fortsette med saueholdet. Med vindmøllene ville det også bli
anlagt anleggsveier på kryss og tvers av eiendommen. Det ville kunne gjøre det mulig
for Marte å ta seg frem med traktor eller firehjuling for å se til sauene og på den måten
fortsette med sauehold i flere år til.
 
Vindkraft inngikk avtale med Marte hvor det ble gitt fullmakt til dem for å søke
nødvendige tillatelser for å sette opp vindmøllene. Den nasjonale kraftmyndigheten
hadde allerede godkjent området for vindmølleutbygging, slik at den endelige
avgjørelsen var overlatt til kommunen. Vindkraft sendte «Søknad om etablering av
vindmøllepark på Blæsen» til Lillevik kommune. Det ble redegjort for de konkrete
planene inkludert plassering av hver enkelt vindmølle. Søknaden ble vedlagt et brev fra
Marte hvor hun redegjorde for sin helsesituasjon og hvordan nyetablering av veier kunne
bidra til at hun fortsatt hadde mulighet til å drive med sauer på eiendommen.
 
Lars Holm eide naboeiendommen til Marte Kirkerud. Han var også blitt kontaktet av
Vindkraft, men hadde avslått tilbudet om å leie ut deler av sin eiendom til
vindkraftutbygging. Lars mente vindkraftutbyggingen var et fremmedelement i
landskapet, samtidig som støyen ville redusere områdets kvaliteter både for mennesker
og dyr. Han mente også at de mange nye veiene ville skape sår i et ellers
villmarkspreget landskap.
 
Lars ble kjent med at Marte hadde takket ja til tilbudet. Fem av vindmøllene på Martes
eiendom ville bli synlige fra Lars sitt bolighus, selv om fire av dem lå mer enn tre
kilometer fra hans bolig. Imidlertid ville en av vindmøllene blir plassert bare 500 meter fra
hans bolig. Lars oppsøkte en ekspert som informerte om at denne type vindmøller
skaper en lavfrekvent dur som kan høres inntil 2000 meter fra selve møllen. Lars måtte
derfor regne med å høre lyden fra vindmøllene ganske godt utenfor boligen sin, og også
innendørs hvis det var stille i huset.
 
Han protesterte derfor på planene.
 
Lars sine protester ble ikke hørt. Kommunen godkjente Vindkraft sine planer på Martes
eiendom i tråd med søknaden. I vedtaket ble det pekt på både de samfunnsmessige
effektene av miljøvennlig kraftproduksjon, samt det positive for Marte knyttet til at hun
gjennom utbyggingen fikk lagt til rette for å fortsette med sauehold trass i sin
helsesituasjon. Vedtaket ble oversendt til Marte, Vindkraft og Lars. Lars ønsket å klage
på vedtaket, men hadde behov for mer informasjon. Han ba derfor om innsyn i alle
sakens dokumenter. Kommunen mente at Lars ikke hadde krav på innsyn i saken, og i
alle fall ikke brevet som Marte hadde vedlagt, hvor hun redegjorde for sin helsesituasjon.
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Spørsmål 1: Har Lars klagerett på godkjenningen av vindmølleparken?
 

Skriv ditt svar her...

 

Format                  
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2 JU-200 V19, spørsmål 2
Spørsmål 2: Har Lars krav på innsyn i alle saksdokumentene?
 
Skriv ditt svar her...
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3 JU-200 V19, spørsmål 3
Lars bestemmer seg for å klage. I klagen ba Lars om at tillatelsen ble gitt utsatt
iverksetting frem til klagen var ferdigbehandlet. Lars pekte på at Vindkraft hadde et
perspektiv på minst 50 år, og at det neppe kunne ha noen betydning om det tok noen
måneder før saken var endelig avgjort. Han mente at en i det minste kunne vente med
den delen av vindmølleparken som berørte ham.
 
Spørsmål 3: Kan det bestemmes at vedtaket skal gis utsatt iverksetting?
 

Skriv ditt svar her...
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4 JU-200 V19, spørsmål 4
Leder i den kommunale klagenemnda var Hans Tastad. Hans og Lars hadde samme
oldefar og var dermed tremenninger. De var dessuten begge medlemmer av Lillevik
havviskeforening som telte rundt 50 medlemmer. De hadde aldri møtt hverandre i
familiesammenheng, men møttes et par ganger i året til havfiskekonkurranse i regi av
foreningen. Dessuten pleide begge å delta på foreningens årlige generalforsamling som
alltid ble avsluttet med middag og festligheter for medlemmene. Lars hadde også invitert
Hans til sin femitårsdag for et par år siden. Hans var også en bekjent av Marte, som
delte Hans sin interesse for harejakt. Lars kjente til at Hans flere ganger hadde vært
med Marte på jakt på hennes eiendom.
 
Både Lars og Marte mente at Hans kunne være inhabil til å behandle klagesaken.
 
Spørsmål 4: Er Hans inhabil?
 

Skriv ditt svar her...
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5 JU-200 V19, spørsmål 5
Før saken ble behandlet i klagenemnda ble Lars gjort oppmerksom på et bilde av Marte
som hadde stått på trykk i Lillevikposten året før. Det var et litt uklart sort/hvitt bilde av
Marte som viste henne løpe i mål i forbindelse med det som tydeligvis var et
orienteringsløp. Under bildet stod det at «Imponerende prestasjon av Marte Kirkerud
som er kåret til årets orienteringsløper i Lillevik idrettsforening.»
 
Lars klippet ut bilde og sendte dette til klagenemnda sammen med et brev hvor han stilte
spørsmålstegn ved om Martes helseproblemer var reelle. I utklippet hadde Lars klippet
bort overskriften «Minneboken» hvor det kom frem til at bildet var hentet fra arkivet og
var 10 år gammelt.
 
Klagenemnda opphevet vedtaket og sendte det tilbake til underinstansen. De mente at
underinstansen måtte vurdere nærmere om det var grunnlag for å legge vekt på Martes
helseforhold.
 
Marte ble først kjent med Lars sin oversendelse av avisutklippet etter at saken var
behandlet i klagenemnda. Hun mente at hun i det minste burde fått anledning til å uttale
seg om dette.
 
Spørsmål 5: Skulle Marte blitt varslet om oversendelse av avisutklippet?
 

Skriv ditt svar her...

Format                  

 Σ   

 

Words: 0

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket skrift')
javascript:void('Hevet skrift')
javascript:void('Fjern formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r om')
javascript:void('Midlertidige sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg til / fjern nummerert liste')
javascript:void('Legg til / fjern punktliste')
javascript:void('Sett inn spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Stavekontroll')
javascript:void('Expand')


20.5.2019 JU-200 1 Forvaltningsrett

https://uia.inspera.no/admin#deliver-test/42479501 8/8

 


