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1 Innledning 

1.1 Prosjektet i korte trekk 

Det følger av legalitetsprinsippet, som nå kommer til uttrykk i Grunnloven § 113, at myndig-

hetenes «inngrep» overfor den enkelte må ha «grunnlag i lov».1 Bestemmelsen gir opphav til 

to distinkte krav.2 For det første at myndighetene må kunne påberope en formell lov dersom de 

gjør «inngrep».3 For det andre et krav om at lovbestemmelsen gir tilstrekkelig hjemmel for 

inngrepet. Hvorvidt dette andre kravet er tilfredsstilt, beror på en tolkning av den påberopte 

loven.  

 

I litteraturen har det vært en utbredt oppfatning at legalitetsprinsippet stiller særskilte krav til 

tolkningsresultatets forankring i lovteksten når myndighetene gjør inngrep.4 Også Høyesterett 

har gitt uttrykk for dette.5 Kravet omtales gjerne som «legalitetsprinsippets hjemmelskrav» og 

har ofte vært formulert som et klarhetskrav; inngrep krever «klar lovhjemmel».6 Antakelsen om 

et særskilt hjemmelskrav på legalitetsprinsippets område er begrunnet i de hensyn som gjør seg 

gjeldende når myndighetene gjør inngrep, jf. punkt 1.2. Men hvordan Høyesterett argumenterer 

når domstolen tar stilling til hjemmelsspørsmål i konkrete saker, og dermed hvordan disse hen-

synene får utslag i Høyesteretts argumentasjon i enkeltsaker, er ikke nærmere kartlagt i littera-

turen.  

 

I denne avhandlingen undersøker jeg derfor Høyesteretts argumentasjon i avgjørelser hvor 

domstolen har tatt stilling til om forvaltningen hadde tilstrekkelig hjemmel for et inngrep. Målet 

er å beskrive hvordan Høyesterett praktiserer hjemmelskravet. Jeg har avgrenset studien til av-

gjørelser hvor Høyesterett tar stilling til om en gitt lovbestemmelse gir tilstrekkelig hjemmel 

for inngrepet (hjemmelsvurderingen), og avgrenser dermed mot avgjørelser hvor andre retts-

grunnlag enn lov påberopes som tilstrekkelig hjemmel for inngrepet. Avhandlingen studerer 

følgelig Høyesteretts lovtolkning på legalitetsprinsippets område. 

 

                                                 
1  I samsvar med språkbruken i Grunnloven § 113 bruker jeg ofte «inngrep» for å omtale legalitetsprinsippets 

virkeområde, jf. punkt 1.2. 
2  Det kan diskuteres om man bør skille så klart mellom disse kravene, men en slik oppdeling forenkler fremstil-

lingen. Det er forskjell på når legalitetsprinsippet krever hjemmel, og kravet til denne hjemmelen i den konk-

rete sak. Men se Monsen (2013) og Frihagen (1991), som i større grad lar disse kravene gli over i hverandre. 
3  Jeg bruker gjennomgående «lov» for å omfatte forskrifter, som også kan oppfylle kravet om «grunnlag i lov», 

siden spørsmålene er de samme. 
4  Dette kan formuleres på forskjellige måter, enten som et «hjemmelskrav» eller som legalitetsprinsippet som 

et «tolkningsprinsipp». Se punkt 2.1 for mer om terminologien og omtale av litteraturen. 
5  Se bl.a. Rt-2014-1281 avsnitt 48, Rt-2007-1511 avsnitt 35 og Rt-1995-530 s. 537.  
6  Likevel slik at kravet er relativt, se punkt 2.1.  
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For dette formål har jeg analysert 115 høyesterettsavgjørelser. Det grunnleggende grepet i ana-

lysen er å kategorisere avgjørelsene etter hvilket tolkningsspørsmål avgjørelsen aktualiserer, 

dvs. relasjonen mellom inngrepshjemmelens ordlyd og faktum i den konkrete saken, jf. punkt 

4.3. I litteraturen er det særlig fremhevet at hjemmelskravet setter en skranke for utvidende og 

analogisk anvendelse av inngrepshjemler, og dette er ett av tolkningsspørsmålene jeg studerer. 

Men klarhetskravet som har vært formulert i litteraturen bærer også bud om at hjemmelskravet 

har betydning ved ulike varianter av uklar ordlyd, og dette har også vært fremhevet i deler av 

litteraturen.7 Jeg har derfor analysert hvordan Høyesterett argumenterer også der det er spørs-

mål om å anvende inngrepshjemler med vag og flertydig ordlyd, samt ved ordlyd som er så 

upresis eller generell at det blir uklart hvor langt hjemmelen rekker (innskrenkende tolkning).  

 

Som analysene i kapittel 5 vil vise, er det ikke bare ved utvidende tolkning at legalitetsprinsippet 

får betydning for rettsanvendelsen. Også i avgjørelsene som angår de andre tolkningsspørsmå-

lene kan det identifiseres argumenter som kan knyttes til de hensyn som begrunner legalitets-

prinsippet. For å unngå innledningsvis å ende i en terminologisk diskusjon om hvilke argumen-

tasjonsformer som kan knyttes til «legalitetsprinsippet», benytter jeg et vidt og åpent legalitets-

prinsippbegrep.8 Begrepet er løsrevet fra Høyesteretts egen termbruk i de konkrete avgjørel-

sene. Når jeg i det videre snakker om legalitetsprinsippets rolle, betydning eller innhold, må 

dette kun forstås som en referanse til argumentasjonsmønstre som knytter seg til de hensyn 

hjemmelskravet skal ivareta.9 

 

Dette henger sammen med et grunnleggende premiss i oppgaven. I stedet for å starte med teorier 

om hva legalitetsprinsippet er, eller skal være, har jeg forsøkt å stille meg åpen til Høyesteretts 

argumentasjon. Så lenge avgjørelsene som analyseres er på legalitetsprinsippets område, kan 

man studere hvordan hensynene bak prinsippet får utslag i argumentasjonen. Formålet er der-

med ikke å si noe om hvilke «rettskildeprinsipper» som gjelder på området, dvs. hvilke normer 

Høyesterett anser seg bundet av ved tolkningen av inngrepshjemler, men å kartlegge argumen-

tasjonsmønstre i Høyesteretts historiske praksis. Hvorvidt disse argumentasjonsmønstrene er 

opphav til rettskildeprinsipper er et vanskelig rettsteoretisk spørsmål, som ikke kan besvares 

her.10 Svaret vil bero på oppfatninger om det overhodet gjelder rettskildenormer og hva deres 

opphav er, noe det er uenighet om. Ved å lese Høyesteretts avgjørelser som historiske tekster, 

                                                 
7  Den klareste er Monsen (2013) s. 422, men se også bl.a. Skjerdal (1998) s. 56, Frihagen (1977) s. 133 og 

Hopsnes/Solberg (2005) s. 133. 
8  Jeg tar derfor ikke stilling til hva «prinsipp» i «legalitetsprinsippet» betyr, jf. Frøberg (2014) kapittel 4, men 

utgangspunktet her er at legalitetsprinsippet er en retningslinje ved tolkningen av inngrepshjemler. 
9  For fremstillingens skyld vil jeg omtale de argumentasjonsmønstre som søkes undersøkt i Høyesteretts praksis 

som utslag av «legalitetsprinsippets hjemmelskrav». Jeg vil også snakke om «legalitetsprinsippets innhold», 

uten at jeg dermed mener å ta stilling til hjemmelskravets ontologiske status.  
10  Se Bergo (2002) for en diskusjon om metodelærens grunnlagsproblemer med videre henvisninger.  
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og beskrive argumentasjonsmønstre i disse, jf. punkt 4.1, reduseres den ontologiske børen ana-

lysen må bære. Dermed kan analysen være av interesse uavhengig av metodologisk grunnsyn. 

 

I de resterende underkapitlene i innledningen skal jeg først si litt om hensynene bak legalitets-

prinsippet og visse avgrensninger som er gjort i oppgaven i punkt 1.2. I punkt 1.3 behandler jeg 

betydningen av grunnlovsfestingen av legalitetsprinsippet, før jeg beskriver avhandlingens 

struktur i punkt 1.4. 

 

1.2 Hensynene bak legalitetsprinsippet og visse avgrensninger 

Legalitetsprinsippets grunnleggende funksjon er å beskytte borgerne11 mot inngrep som ikke er 

godkjent av Stortinget på forhånd.12 Prinsippet ivaretar flere hensyn som er grunnleggende i vår 

rettsorden. For det første forutberegnelighet; borgerne skal med rimelig sikkerhet kunne forutse 

hvilke inngrep de kan bli utsatt for av myndighetene.13 For det andre folkesuverenitet; borgerne 

skal kun tåle de inngrep som har demokratisk legitimitet. For det tredje ivaretakelse av borger-

nes grunnleggende frihet i et liberalt samfunn, som ikke skal tåle flere eller mer tyngende inng-

rep enn nødvendig.14 For det fjerde hensynet til gode beslutninger, som vil fremkomme gjen-

nom den åpne, demokratiske prosessen som går forut for lovvedtak. Ved at domstolene kan 

prøve hjemmelsspørsmålet, motvirkes også risikoen for ensidighet fra forvaltningens side. Man 

kan knytte enda flere hensyn til legalitetsprinsippet, men formålet her er ikke å utpensle disse 

eller å foreta noen vekting av dem, kun å beskrive bakteppet for analysene.  

 

Ved løsning av konkrete hjemmelsspørsmål virker legalitetsprinsippet sammen med andre ar-

gumenter. De viktigste vil være argumentene som kan utledes av de alminnelige rettskildefak-

torene. Men legalitetsprinsippet kan også krysses av de konkrete hensyn inngrepshjemmelen 

skal ivareta, samt de mer generelle effektivitets- og styringshensyn som er sentrale i forvalt-

ningsretten. Derfor er det vanskelig, på nærmest teoretisk grunnlag, å ta stilling til hvordan 

Høyesterett eller andre rettsanvendere vil tolke inngrepshjemler på legalitetsprinsippets om-

råde. Det er på høy tid at fokus rettes mot Høyesteretts praksis. 

 

                                                 
11  Jeg bruker generelt «borgerne» for å omtale «rettighetssubjektene» etter legalitetsprinsippet, selv om dette 

ikke er helt presist. Problemstillingen har ikke fått mye oppmerksomhet i norsk rett, men se Smith (1978). 
12  Selv om det er generell enighet om hvilke overordnede hensyn legalitetsprinsippet skal ivareta, vektlegges 

disse noe ulikt i forskjellige fremstillinger. Sml. f.eks. Ross (1959a), Eckhoff (1963), Skjerdal (1998), Hops-

nes/Solberg (2005) og Eckhoff/Smith (2014).  
13  Uten at jeg skiller det ut her, skal legalitetsprinsippet også motvirke vilkårlighet, som er noe litt annet. 
14  Dette er prinsipielt forskjellig fra folkesuverenitetshensynet, da man kan tenke seg en godhjertet diktator som 

likevel er opptatt av å ivareta borgernes frihet. Det er også distinkt fra forutberegnelighetshensynet, fordi man 

kan ha svært forutberegnelige rettsregler som likevel ikke ivaretar borgernes frihet. 



4 

 

Innenfor rammene av en masteroppgave har denne rettspraksisorienterte tilnærmingen nødven-

digvis måttet gå på bekostning av flere viktige teoretiske diskusjoner.15 Jeg har behandlet de 

spørsmål som er sentrale for analysen, og latt andre ligge. Analysene i kapittel 5 kan i alle 

tilfeller stå på egne bein, siden spørsmålet om hvordan Høyesterett historisk har tolket og an-

vendt inngrepshjemler er interessant og viktig uavhengig av legalitetsprinsippets mer abstrakte 

egenskaper. 

 

Avhandlingens rettspraksisorienterte fokus har den konsekvens at jeg heller ikke diskuterer le-

galitetsprinsippets virkeområde og formulering i detalj. Selv om dette spørsmålet har vært viet 

mye oppmerksomhet i norsk rettsvitenskap, og er sentralt ved utvelgelsen av avgjørelsene for 

analysen, kan jeg bringe lite nytt til diskusjonen innenfor rammene av oppgaven. Problemstil-

lingen behandles der det er nødvendig, og noe nærmere i kapittel 3, hvor jeg redegjør for utvel-

gelsen av avgjørelsene. Det er tilstrekkelig å si at jeg legger til grunn at legalitetsprinsippet går 

ut på at visse myndighetshandlinger på grunn av sitt innhold bare kan bestemmes i eller med 

hjemmel i formell lov, og at jeg har inkludert to avgjørelser som angikk faktiske handlinger i 

utvalget, jf. punkt 3.2.3.16  

 

1.3 Kort om rettskildebildet 

Legalitetsprinsippet ble grunnlovsfestet ved grunnlovsreformen i 2014, og kommer nå til ut-

trykk i Grunnloven § 113. Med dette fikk vi for første gang en lovtekst og forarbeider å forholde 

oss til ved fastleggelsen av legalitetsprinsippets innhold. Det fremgår klart av forarbeidene at 

det ikke var meningen å endre rettstilstanden ved vedtakelsen av bestemmelsen, slik at innhol-

det i legalitetsprinsippet må antas å være det samme før og etter 2014.17 Ordlyden synes ikke å 

være valgt for å ta stilling til legalitetsprinsippets innhold, men snarere for å gi et så godt uttrykk 

                                                 
15  Disse er inngående dekket andre steder, se særlig Opsahl (1962), Smith (1978) og (1982), Bernt (1983), Skjer-

dal (1998), Hopsnes/Solberg (2005) og Høgberg/Kinander (2011), samt lærebøker i forvaltningsrett og stats-

forfatningsrett. I dansk rett er Ross (1959a) det grunnleggende verket i nyere tid, men se også Christensen 

(1980) og Garde m.fl. (2009). Nielsen (2003) gir en nordisk oppsummering av diskusjonen. I svensk rett er 

«legalitetsprinsippet» ikke en sentral figur, jf. Smith (1982) s. 220. 
16  Dette er definisjonen i Eckhoffs originale lærebok i forvaltningsrett, og er gjentatt helt opp til Eckhoff/Smith 

(2014) s. 338. Det synes å være enighet om dette utgangspunktet. Den nærmere formuleringen av avgrens-

ningen varierer, med særlig to grupperinger. En positiv formulering, se f.eks. Eckhoff (1963) s. 226, og en 

negativ formulering, introdusert i Smith (1978). Den negative formuleringen er siden adoptert av andre for-

fattere. Etter 1978 har særlig Hopsnes/Solberg (2005) og Høgberg/Kinander (2011) kritisert den negative for-

muleringen. Ross (1959b) gir en rettshistorisk fremstilling av «legalitetsprinsippet» i dansk rett, hvor det er 

kjent som «friheds- og ejendomskriteriet». Dette er trolig også opphavet til det norske legalitetsprinsippet. 
17  Dette følger både av uttalelsene om at forslaget som helhet ikke endrer rettstilstanden ved sin vedtakelse og 

av spesialmerknadene som presiserer at det er snakk om en grunnlovfesting av legalitetsprinsippet, jf. Doku-

ment 16 (2011–2012) hhv. s. 48 og s. 248. Det er ikke med dette sagt at innholdet ikke kan utvikle seg etter 

kodifiseringen, men dette er et spørsmål som beror på endret praksis, og ikke grunnlovfestingen selv. 
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som mulig for det tidligere innholdet; det er snakk om en kodifisering.18 Jeg tar derfor som 

utgangspunkt at ordlyden i Grunnloven § 113 ikke gir nevneverdige tolkningsbidrag til forstå-

elsen av hjemmelskravet.  

 

Betydningen av forarbeider ved grunnlovstolkning er omstridt, men etter mitt skjønn gir ikke 

forarbeidene til Grunnloven § 113 veiledning om hvordan legalitetsprinsippets hjemmelskrav 

skal forstås.19 Den sparsomme diskusjonen som knytter seg til problemstillingen i forarbeidene 

går ut på hvordan ordlyden burde formuleres for å gi uttrykk for konsipistenes oppfatning av 

tidligere rettstilstand.20 Når forarbeidene ikke inneholder noen nærmere redegjørelse for denne 

rettstilstanden, bør ikke «grunnlag i lov» anses retningsgivende for innholdet av hjemmelskra-

vet, og verken ordlyd eller forarbeider gir derfor særlige tolkningsbidrag.  

 

Det følger av dette at innholdet i legalitetsprinsippets hjemmelskrav beror på den lange tradi-

sjonen med anvendelse av prinsippet i rettspraksis, samt bidrag fra rettsvitenskapen. Rettsprak-

sis er dermed den sentrale kilden, noe som begrunner rettspraksisfokuset i oppgaven. For en 

nærmere diskusjon av de metodologiske utfordringene som knytter seg til analysen av legali-

tetsprinsippets hjemmelskrav gjennom rettspraksis, se kapittel 4.  

 

Det kan likevel ikke utelukkes at grunnlovsfestingen kan få betydning for fremtidig praksis, 

men det for tidlig å trekke noen konsekvenser på nåværende tidspunkt, jf. punktene 2.2 og 6.4. 

Av fremstillingstekniske hensyn vil jeg likevel benytte ordlyden i Grunnloven § 113 som ut-

gangspunkt for drøftelsen. Når et ulovfestet prinsipp kodifiseres, vris diskusjonen mot lovteks-

ten, som blir det naturlige utgangspunkt for rettslige vurderinger. Også Høyesterett synes nå å 

benytte Grunnloven § 113 som utgangspunkt for hjemmelsdrøftelser.21 

 

1.4 Avhandlingens struktur 

Avhandlingen har seks kapitler. I kapittel 2 diskuterer jeg hjemmelskravsbegrepet. Jeg behand-

ler først litteraturens fremstilling av det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippets hjemmels-

krav, før jeg avgrenser dette mot andre hjemmelskrav. Dette er nødvendig for å avgjøre hvilke 

avgjørelser som er relevante, og det stiller det forvaltningsrettslige hjemmelskrav i relieff. 

 

                                                 
18  Dokument 16 (2011–2012) s. 248–250. Her må det tas ett forbehold: Forarbeidene tar avstand fra det som 

kalles det «reformulerte legalitetsprinsippet», som svarer til den negative formuleringen.  
19  Se Høgberg/Høgberg (2013) s. 253, Kierulf (2012) s. 142 flg. og Smith (2017) s. 112–114. Noen særskilt 

diskusjon av betydningen av forarbeidene til grunnlovsreformen i 2014, finnes så vidt jeg vet ikke. 
20  Dokument 16 (2011–2012) s. 249.  
21  Se f.eks. Rt-2014-1281, HR-2016-2017-A og HR-2016-1286-A. Det fremgår imidlertid at man foreløpig ikke 

synes å legge vesentlig vekt på ordlydens utforming eller forarbeidene.  
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Kapittel 3 og 4 redegjør for grunnlaget for analysen. I kapittel 3 beskriver jeg metoden som ble 

benyttet for å velge ut høyesterettsavgjørelsene jeg har analysert. I kapittel 4 redegjør jeg for 

hvordan jeg har analysert Høyesteretts praksis, og presenterer de fire distinkte tolkningsspørs-

målene – utvidende tolkning, vag ordlyd, flertydig lovtekst og innskrenkende tolkning – som 

strukturerer analysen av rettspraksis. 

 

Kapittel 5 er avhandlingens sentrale del, hvor resultatene av analysene blir presentert og disku-

tert. Kapittelet har fire delkapitler basert på tolkningsspørsmålene. Disse viser at hensynene bak 

legalitetsprinsippet får nokså forskjellig utslag i de forskjellige tolkningsspørsmålene, og besk-

river argumentasjonsmønstre som ikke tidligere har vært påpekt i litteraturen. Analysene viser 

også at en av litteraturens sannheter, at legalitetsprinsippet er «relativt», ikke finner særlig støtte 

i avgjørelsene jeg har analysert. Kapittel 6 oppsummerer konklusjonene i kapittel 5 og forsøker 

å heve blikket noe. 
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2 Hjemmelskrav 

2.1 Legalitetsprinsippets hjemmelskrav i juridisk litteratur 

I dette punktet skal jeg presentere juridiske forfatteres syn på det forvaltningsrettslige hjem-

melskravet. Hovedformålet er å klargjøre noe nærmere hvordan det er antatt at hjemmelskravet 

vil inngå i lovtolkningsprosessen. Selv om forfatterne ikke er helt samstemte, vil oppmerksom-

heten rettes mot likhetstrekk.  

 

Som diskutert i kapittel 1, har litteraturen bygget på at det gjelder et særskilt hjemmelskrav på 

legalitetsprinsippets område. Dette reiser spørsmål om hva et hjemmelskrav er.22 Slik litteratu-

ren har benyttet termen, er et hjemmelskrav de krav som stilles til en rettsfølges rettskildegrunn-

lag for at denne skal ha tilstrekkelig hjemmel.23 På alle rettsområder kreves det en eller annen 

støtte i rettskildene for at forvaltningen eller domstolene skal kunne konstatere at en rettsfølge 

er i samsvar med gjeldende rett.24 Om dette rettskildegrunnlaget svikter målt opp mot en stan-

dard – hjemmelskravet – har rettsfølgen ikke tilstrekkelig hjemmel. Hjemmelskravet ligger der-

med «bak» rettsanvendelsen, og inngår som en del av rettskildelæren.25 

 

Når dette nå skal knyttes opp mot Grunnloven § 113, er det naturlig å ta utgangspunkt i ordly-

den.26 Bestemmelsen fastslår at inngrep må ha «grunnlag i lov». «Lov» betyr formell lov vedtatt 

i henhold til prosedyrene i Grunnloven § 76 følgende. For hva som nærmere menes med «lov», 

kan en oppstille flere tolkningsalternativer for hvilket hjemmelskrav legalitetsprinsippet gir 

opphav til.  

 

Det mest vidtgående er at det må fremgå uttrykkelig og uten uklarhet av lovteksten selv at 

myndighetene kan foreta en spesifikk normering eller handling. Under en slik tolkning vil 

mangel på uttrykkelighet medføre at myndighetshandlingen er ugyldig eller ulovlig. Forståelsen 

                                                 
22  Jeg kommer tilbake til forholdet mellom hjemmelskravsbegrepet og «legalitetsprinsippet som tolkningsprin-

sipp» nedenfor. 
23  Se Smith (1978) punkt 2, med tittel «Hjemmelskravet: Hva kan gi tilstrekkelig rettslig grunnlag for inngrep 

overfor andre?». Se også bl.a. Opsahl (1962) s. 378 og Bernt (1983). Disse forfatterne diskuterer hjemmels-

kravsbegrepet i kontekst av legalitetsprinsippet. For en generell teori, se Nygaard (2004) s. 62 flg. sitt begrep 

om «rettsgrunnlag», som ser det slik at det «endelege resultatet av rettsbruksvurderinga i det konkrete tilfellet 

må ha rettsgrunnlag», og fremhever at gjeldende rett stiller krav til rettsgrunnlaget, slik at om disse ikke er 

oppfylt må saksøkte eller tiltalte frifinnes. I offentligretten må inngrepet anses uhjemlet om det ikke er tilstrek-

kelig hjemmel. 
24  Spørsmålet om hva som er en gyldig rettslig begrunnelse er blant rettsvitenskapens grunnlagsproblemer, og 

har sider både til rettsfilosofien og metodelæren. På sitt mest abstrakte handler det om at dersom retten skal 

angi en rettsvirkning, kreves støtte i visse typer kilder – rettskildene.  
25  Det er ikke tradisjon i norsk metodelære for å operere med hierarkiske strukturer i rettskildelæren, men Ny-

gaard (2004) s. 62 omtaler dette som et «overordnet» rettskildeprinsipp. 
26  Ettersom Grunnloven § 113 er en relativt ny bestemmelse, har litteraturen ikke tatt utgangspunkt i denne.  
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ville knytte direkte rettsvirkninger til det semantiske innholdet i språket, et innhold som fast-

settes etter de alminnelige språknormene. Selv om en slik forståelse av § 113 ville kunne opp-

fylle målet om forutberegnelighet for borgerne og folkesuverenitetstanken, ville det også stille 

svært store krav til lovgiver om å operasjonalisere sin intensjon i lovspråket. Det vil være meget 

tidkrevende, om ikke umulig. Det vil fjerne all fleksibilitet i rettsanvendelsen, fordi det medfø-

rer at lovgiver kun kan regulere forhold som allerede er overskuet. Det vil i tillegg gjøre lov-

teksten svært omfattende og komplisert, noe som kan gå på bekostning av regelverkets tilgjeng-

elighet. 

 

På den andre enden av skalaen av tolkningsalternativer for hva «lov» kan bety, finner vi at 

«grunnlag i lov» må forstås som at inngrep må ha grunnlag i loven ferdig tolket. Når lovgiver 

skriver lover og forarbeider, forutsettes det at disse vil tolkes og praktiseres på en viss måte; 

lovgiver belager seg på en gitt tolkningsprosess for å få realisert sine mål.27 Anvendelse av lover 

som gjør inngrep overfor borgerne må derfor ikke bare bygge på maksimal forutberegnelighet 

for borgerne, men må også være lojal overfor lovgivningsteknikken lovgiver benyttet for å re-

alisere sitt mål. Radikale brudd med metoden for tolkning av inngrepshjemler vil skape 

uønskede forstyrrelser i myndighetenes maktutøvelse og styring av samfunnet.  

 

Denne typen innsikt har medført at legalitetsprinsippets hjemmelskrav har blitt oppfattet som 

et tolkningsprinsipp, som kommer til anvendelse der myndighetene gjør inngrep.28 Dette tolk-

ningsprinsippet vekselvirker med andre rettskildeprinsipper. Det nærmere innholdet er imidler-

tid usikkert, og forskjellige forfattere har presisert det på forskjellige måter. Med bakgrunn i 

Eckhoffs rettskildemodell har en sentral oppfatning vært at legalitetsprinsippet påvirker vekten 

av ordlyden, slik at man må være varsom med utvidende tolkning på legalitetsprinsippets om-

råde.29 Mest fremhevet har hjemmelskravet vært som en begrensing på adgangen til utvidende 

tolkning og analogi, men også andre alternativer har vært fremsatt. Det har vært spurt om lega-

litetsprinsippet tilsier såkalt innskrenkende tolkning ved uklar ordlyd, at inngrep må knyttes til 

særskilte rettskildefaktorer og at rettsanvendelsestvil skal komme borgeren til gode.30 Tanken 

bak alle disse alternativene er å ivareta hensynene bak legalitetsprinsippet ved tolkningen av 

                                                 
27  En dramatisk endring i tolkningspraksis ville medføre vesentlig maktforskyvning fra lovgiver og forvaltning 

til domstolene, vingeklippe forvaltningen i møte med nye samfunnsforhold som akutt krever inngrep og bryte 

med forutsetningene for lovgivning gjennom mange år. Disse effektene er likevel kun midlertidige; gitt at man 

har en effektiv lovgiver vil denne kunne «reparere» de hjemmelsproblemer Høyesterett konstaterer. 
28  Se særlig Bernt (1983), men også Smith (1978) er inne på tanken. Hopsnes/Solberg (2005) har den mest om-

fattende fremstilling av legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp. Se også Smith (1982), Boe (1983), (1993) 

og (2010), Helset (1986), Frihagen (1991), Kraby (1996), Stub (2011), Eckhoff/Smith (2014) og Graver 

(2015). For dansk rett, se Garde m.fl. (2009) s. 179. 
29  Se punkt 5.1 om utvidende tolkning. 
30  Se Backer (1986) s. 60–63, som påpeker at det er uklart hvilket av disse alternativene «streng fortolkning» 

tilsier. 
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inngrepshjemler, men det finnes ingen analyse i norsk rett av hva som eventuelt skiller tolk-

ningen av inngrepsbestemmelser på forvaltningsrettens område fra andre områder.  

 

Slik Bernt oppsummerer det, medfører teorien om legalitetsprinsippet som et rettskildeprinsipp 

at dette og andre rettskildemessige prinsipper «flyter … helt over i hverandre».31 På denne bak-

grunn foreslår Bernt at tiden kanskje er inne for å «begrave denne ærverdige rettslige figur og 

erstatte den med en mer helhetlig beskrivelsesmodell for rettskildebruken i den offentlig rett».32 

Over 30 år senere har rettsvitenskapen imidlertid ikke fulgt oppfordringen. I stedet har ideen 

om legalitetsprinsippets hjemmelskrav som et tolkningsprinsipp levd videre, uten at det har blitt 

særlig klart hva som ligger i det eller hvordan prinsippet skal utspille seg i den enkelte sak.33 

 

I deler av litteraturen har man tatt utgangspunkt i at legalitetsprinsippets hjemmelskrav gir opp-

hav til et krav om «klar lovhjemmel» ved inngrep, likevel slik at kravet er relativt, se nedenfor.34 

Skjerdal mener at det i understrekningen av legalitetsprinsippet som et rettskildeprinsipp 

«egentlig [ligger] et klarhetskriterium».35 Om et klarhetskrav følger av tanken om legalitets-

prinsippet som et rettskildeprinsipp, avhenger av hva man legger i klarhetskravet. Skjerdal me-

ner at klarhetskravet både er et «vektmoment i avveiningen mellom lovens ordlyd … og andre 

rettskildefaktorer» og et krav til «lovtekstens utforming i seg selv».36 Ikke bare setter legalitets-

prinsippet grenser for hvor utvidende tolkning man kan foreta, men det gjelder også «minste-

krav til presisjon ordlyden selv må oppfylle før det overhodet kan være aktuelt å akseptere 

ordlyden som et utgangspunkt for en eventuell tolkning i lys av andre rettsildefaktorer».37 Dette 

siste elementet følger ikke umiddelbart av rettskildeprinsipptanken, men er i stedet et nytt ele-

ment i legalitetsprinsippets hjemmelskrav. Om det er grunnlag for dette i rettspraksis, er ikke 

sikkert.38 

 

Kjernen i ideen synes likevel å være at ved uklar lovhjemmel vil legalitetsprinsippet kunne 

spille en rolle som rettskildeprinsipp ved rettsanvendelsen. Som jeg fremhever i punkt 4.3 og 

ytterligere i kapittel 5, er det imidlertid flere måter en lovtekst kan være klar og uklar på, men 

                                                 
31  Bernt (1983) s. 135. 
32  Bernt (1983) s. 135. 
33  Hopsnes/Solberg (2005) gjør et forsøk, og opererer med legalitetsprinsippet som et rettskildeprinsipp med 

«egenvekt» som bestemmes av hvor inngripende tiltaket er og hvor hardt inngrepet rammer, jf. s. 143.  
34  Hopsnes/Solberg (2005) fremhever dette litt mindre, men mener at det i prinsippets kjerneområde gjelder et 

krav om «klar hjemmel i lovbestemmelse», s. 142. 
35  Skjerdal (1998) s. 56. 
36  Skjerdal (1998) s. 56. 
37  Skjerdal (1998) s. 56. 
38  Skjerdals gjennomgang av høyesterettspraksis etablerer etter mitt skjønn ikke dette, se (1998) s. 63–72, jf. 

punkt 4.2. 
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få forfattere retter oppmerksomheten mot dette.39 I kravet om «klar lovhjemmel» er «lovhjem-

mel» tvetydig mellom «lovtekst» og «loven tolket i lys av alle rettskildefaktorene». Siden man 

snakker om et «krav» er dette sentralt. For om kravet knytter seg til ordlyden, må det bety at 

det gjelder minstekrav til presisjon. Men om det knytter seg til rettskildegrunnlaget generelt, vil 

lovens eventuelle uklarhet kun være ett av flere elementer i hjemmelsvurderingen.  

 

Det kan etter dette oppstilles flere presiseringer av både rettskildeprinsipptanken og klarhets-

kravet som gjør at disse enten sammenfaller eller skiller lag. Men siden begge begrepene er 

uklare, og ikke bygger på noen systematisk analyse av Høyesteretts praksis, er det tvilsomt om 

teoretiske presiseringer har noe særlig poeng.40 Når Høyesterett selv har omtalt betydningen av 

legalitetsprinsippet så har det i flere tilfeller vært som et spørsmål om inngrepet har tilstrekkelig 

«klar lovhjemmel». Det kan tale for at man har sett på dette som «vurderingstemaet» ved hjem-

melsvurderingen.41 Det følger likevel ikke av dette at Høyesterett i disse tilfellene foretar en 

vurdering av «vekten» av ordlyden opp mot de andre rettskildefaktorene, eller at det gjelder 

minstekrav til presisjon. Hva som egentlig ligger i hjemmelskravet beror på hva Høyesterett 

faktisk gjør, og ikke hva de sier, jf. punkt 4.2. 

 

Et trekk ved både rettskildeprinsipptanken og klarhetskravet er at hjemmelskravet har vært an-

tatt å være relativt.42 Jo mer inngripende myndighetshandlingen er, desto strengere er kravene 

til hjemmel.43 Hjemmelskravet avhenger altså av inngrepets tyngende karakter og andre for-

hold.44 Ettersom hva som presist ligger i «styrken» til hjemmelskravet vil avhenge av hva som 

ligger i rettskildeprinsipptanken eller klarhetskravet, skal jeg ikke forsøke på en ytterligere pre-

                                                 
39  Den som skiller klarest er Monsen (2013) s. 422. 
40  Skjerdal (1998) s. 63–72 gjennomgår 40 avgjørelser, men benytter dem kun til å påpeke at Høyesterett i noen 

tilfeller har gitt uttrykk for at det i den enkelte sak gjaldt et krav til klar hjemmel. Se punkt 3.3 og 4.2. 
41  Se f.eks. Skjerdal (1998) s. 57 og Stub (2011) s. 79. 
42  Det var Ross (1959a) som først introduserte denne tanken. Ross formulerte legalitetsprinsippet som et generelt 

prinsipp som gjelder ved all heteronom kompetanseutøvelse. Ross mente at siden den utøvende makt er un-

derlagt parlamentet, behøver den parlamentssanksjon for alle sine handlinger. For at dette ikke skulle ha for 

vidtrekkende konsekvenser for forvaltningens allerede eksisterende bemyndigelser, lanserte han ideen om at 

forvaltningen indirekte og stilltiende kan ha hjemmel. Men da blir det også klart at man må ha noen retnings-

linjer for hva som skal kreves av hjemmelen i forskjellige situasjoner; det er gode grunner til å kreve mer av 

hjemmelen når myndighetene beslaglegger eiendom i en forvaltningssak enn når de avgjør når de skal stenge 

kontorene. Opsahl (1962) kritiserer disse synspunktene, men resiperte dem samtidig i norsk rett, og vi ser spor 

av dem hos Smith (1978) og Eckhoff (1978). 
43  Slik formulerer Skjerdal (1998) s. 57 prinsippet. Varianter av dette inngrepssynspunktet fremheves i nesten all 

litteraturen. 
44  Hva som er av betydning for styrken, varierer noe mellom forfattere. For en svært nyansert norm, se Smith 

(1978) s. 668–669. Hopsnes/Solberg (2005) s. 143 er mer nøkterne.  
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sisering av hva relativiteten går ut på, men det fremheves i litteraturen at styrken på hjemmels-

kravet må fastsettes konkret.45 På tross av en del uenighet om hvordan legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav skal forstås, er det et gjennomgående trekk at så å si alle forfattere som diskuterer 

legalitetsprinsippets hjemmelskrav presiserer denne relativiteten, og at også Høyesterett synes 

å ha lagt til grunn at kravet vil kunne variere.46  

 

Denne korte gjennomgangen av litteraturens fremstilling av hjemmelskravet har vist at legali-

tetsprinsippets hjemmelskrav er en komplisert rettslig figur. Det har i utgangspunktet betydning 

ved tolkning av alle inngrepshjemler, men er relativt i to relasjoner. For det første fordi legali-

tetsprinsippets hjemmelskrav knytter seg særlig til ordlyden og kan påvirke dennes vekt. Men 

ordlydens «vekt» er allerede relativ til de andre rettskildefaktorene. For det andre fordi hjem-

melskravet avhenger av hvor inngripende myndighetshandlingen er. Hjemmelskravet må der-

med fastsettes konkret i den enkelte sak. Dersom hjemmelskravet skal ivareta hensynene bak 

legalitetsprinsippet ved å påvirke rettsanvendelsen, kan man som Bernt lure på om hjemmels-

kravet ikke er for nyansert, og flyter så mye over i de andre rettskildeprinsippene, at det vans-

kelig vil kunne ha noen reell betydning for hjemmelsvurderingen.47  

 

2.2 Forholdet mellom legalitetsprinsippets hjemmelskrav og andre 

hjemmelskrav 

Som det fremgår av punkt 2.1, er det altså temmelig uklart hva som ligger i legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav. Avhandlingen bygger likevel på at det gjelder særskilte hensyn på legalitets-

prinsippets område. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav må derfor skilles fra andre hjemmels-

krav for å avgjøre hvilke høyesterettsavgjørelser som skal analyseres. I dette punktet skiller jeg 

det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippets hjemmelskrav fra det strafferettslige, det mennes-

kerettslige og andre rettsområder hvor legalitetsprinsippet ikke gjør seg gjeldende.  

 

Den alminnelige oppfatningen av legalitetsprinsippet er altså at noen myndighetshandlinger et-

ter sitt innhold krever hjemmel i lov. Dette medfører i utgangspunktet at legalitetsprinsippet 

også gjelder for straff.48 Men ettersom vi har en særregulering av lovskravet ved straffesank-

sjoner i Grunnloven § 96 første ledd, er det en smakssak om man anser legalitetsprinsippets 

                                                 
45  Se f.eks. Skjerdal (1998) s. 57 og Hopsnes/Solberg (2005) s. 137. 
46  Se særlig Rt-1995-530, som er sitert i store deler av teorien som «bevis» på denne påstanden. Se punkt 4.2 og 

6.3. 
47  Se Graver (2015) s. 85–87, som er inne på liknende tanker, men ikke trekker dem så langt. 
48  Forarbeidene til Grunnloven § 113 gir uttrykk for at man tok sikte på å grunnlovsfeste legalitetsprinsippet 

forstått som en regel om at myndighetene må utøve sin makt overfor borgerne gjennom lovgivning, som også 

etter sin ordlyd omfatter straff, jf. Dokument 16 (2011–2012) s. 246. 
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hjemmelskrav på strafferettens område for å være et spesialtilfelle av det alminnelige legalitets-

prinsippet som kommer til uttrykk i Grunnloven § 113, eller om man ser det slik at Grunnloven 

§ 113 ikke gjelder for straff. Det er alminnelig antatt at det strafferettslige hjemmelskrav er 

strengere enn det som gjelder i forvaltningsretten.49 Dette har blitt tydelig de siste årene, hvor 

Høyesterett har tolket den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffebestemmelser strengt etter 

sin ordlyd.50 Selv om flere av de samme hensyn gjør seg gjeldende for begge hjemmelskrav, og 

det derfor kan være grunner til å se disse hjemmelskravene i sammenheng, bør de for analytiske 

formål betraktes hver for seg.51 

 

Det forvaltningsrettslige hjemmelskrav må også holdes adskilt fra hjemmelskravet ved inngrep 

i menneskerettighetene i Grunnloven kapittel E. Lovhistorien viser at det var tiltenkt en egen 

bestemmelse – Grunnloven § 115 – som skulle regulere vilkårene for inngrep i menneskeret-

tighetene i Grunnloven, herunder et vilkår om at det måtte være «fastsatt ved lov».52 Dette 

bygde på inspirasjon fra de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene.53 Stortinget ved-

tok imidlertid ikke § 115, og vilkårene for inngrep er ikke presisert i Grunnloven. Høyesterett 

har senere innfortolket et vilkår om «tilstrekkelig hjemmel» ved inngrep i visse menneskeret-

tigheter i Grunnloven.54 Dette inngrepsvilkåret forankres tidvis rettsteknisk i Grunnloven § 113 

i Høyesteretts vota.55 

 

Det sentrale argumentet for å skille disse hjemmelskravene er at det alminnelige legalitetsprin-

sippet har en lang tolkningstradisjon og har vært anvendt i en lang rekke saker. Hjemmelskravet 

ved inngrep i Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser er imidlertid en ny fugl i norsk 

rett, hvis innhold skal tolkes med utgangspunkt i de internasjonale forbildene.56  

 

En annen grunn til å forvente forskjell i hjemmelskrav er at det menneskerettslige hjemmelskrav 

gjelder inngrep i rettigheter som er gitt en opphøyd status i rettsordenen. Det forvaltningsretts-

                                                 
49  For det motsatte syn, se Høgberg (2000) s. 633–634. 
50  Se Frøberg (2015) med henvisninger til praksis og bl.a. HR-2016-1458-A avsnitt 8. Denne utviklingen synes 

også å ha spredt seg til tolkningen av straffeprosessloven, se bl.a. HR-2016-1833-A. Avgjørelser i straffepro-

sess faller utenfor utvalget, jf. kapittel 3. 
51  Skjerdal (1998) skiller mindre skarpt mellom dem, men skrev sin avhandling før den nye utviklingen.  
52  Dokument 16 (2011–2012) s. 260. 
53  EMK artikkel 8 til 11 og SP artikkel 9, 17, 18 og 19. 
54  Bl.a. Rt-2014-1105 og Rt-2015-93. 
55  Bl.a. Rt-2014-1105, HR-2016-1286-A og HR-2016-2017-A. 
56  Se særlig HR-2016-2554-P avsnitt 81. At det internasjonale menneskerettslige legalitetskrav skiller seg fra 

det norske forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet kan ikke være tvilsomt. Se Kjølbro (2017) s. 755–765 for 

en beskrivelse av førstnevnte, og bl.a. Skjerdal (1998), Bårdsen (2000) og Østenstad (2011) kapittel 3 for 

sammenlikning. 
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lige legalitetsprinsippet gjelder imidlertid for skatte- og avgiftsplikt, pålegg om opprydding et-

ter miljøskader, nektelse av å opparbeide avkjørsel til vei og ved prisregulering, for å nevne 

noe.57  

 

For analytiske formål bør disse hjemmelskrav derfor inntil videre holdes fra hverandre. Tiden 

vil vise om Høyesterett i fremtiden foretar en harmonisering av innholdet i hjemmelskravene, 

men som det vil fremgå av analysen av praksis om det forvaltningsrettslige legalitetsprinsipps 

hjemmelskrav i kapittel 5, vil det trolig medføre en endring av innholdet.58 Siden det mennes-

kerettslige hjemmelskrav må antas å være strengere enn det hjemmelskrav som beskrives i ka-

pittel 5, vil en orientering av det forvaltningsrettslige legalitetsprinsipp mot det menneskeretts-

lige gå på bekostning av bl.a. styringshensynet. At det menneskerettslige hjemmelskrav skal 

lempes ved harmonisering med det forvaltningsrettslige fremstår dårlig begrunnet. Det skal ikke 

tas stilling til om en harmonisering er ønskelig her, men det vil trolig medføre et brudd i tolk-

ningsstil. Før en slik harmonisering foretas, bør man overskue konsekvensene av den. Da må 

man vite hvordan Høyesterett tradisjonelt har tolket forvaltningsrettslige inngrepshjemler. 

 

Den siste avgrensningen som skal adresseres, er forholdet mellom det forvaltningsrettslige le-

galitetsprinsippets hjemmelskrav og hjemmelskravet i det som noe litt upresist kan kalle pri-

vatretten og der myndighetene ikke gjør inngrep. Ettersom det ikke finnes inngående analyser 

av de alminnelige tolkningsprinsippene på konkrete områder i norsk rettsvitenskap, er det ikke 

mulig å foreta en reell sammenlikning. Men siden det har vært en alminnelig antakelse i norsk 

rett at det gjelder et særskilt hjemmelskrav på legalitetsprinsippets område, skal det ikke proble-

matiseres nærmere. Begrunnelsen er at det gjør seg gjeldende særlige hensyn ved tolkning av 

inngrepshjemler.59 Høyesterett synes også å legge til grunn at hjemmelskravet på legalitetsprin-

sippets område er distinkt.60  

 

På bakgrunn av ovennevnte, så legger jeg i det følgende til grunn at det gjelder et særskilt 

hjemmelskrav på legalitetsprinsippets område, og dette inngår som et element i utvelgelsen av 

avgjørelsene i neste kapittel. 

                                                 
57  Begge hjemmelskravene kan i mange saker utgjøre skranker ved tolkningen, noe som kan utviske distinksjo-

nen i den konkrete saken. Videre er det ikke slik at alle inngrep i menneskerettigheter er alvorlige, og motsatt 

kan myndighetenes inngrep overfor borgerne i «forvaltningsretten» være svært inngripende.  
58  Inntil videre synes Høyesterett å skille mellom dem, se bl.a. HR-2016-2017-A og HR-2016-1286-A. 
59  Men jeg nevner at også på privatrettens område kan hensynet til forutberegnelighet være sentralt. Fleischer 

(1998) s. 164 mener at legalitetsprinsippet også gjelder på privatrettens område. Selv om man skulle tilslutte 

seg Fleischers terminologi, så følger det imidlertid ikke at hjemmelskravene er like.  
60  For et klart uttrykk for dette, se Rt-2007-1511 avsnitt 35. Det følger også av en sammenlikning av Høyesteretts 

argumentasjon i forbindelse med f.eks. utvidende tolkning av inngrepshjemler og innskrenkende tolkning av 

slike hjemler, sml. f.eks. Rt-1990-1293 og Rt-2006-349. Dette betyr ikke at Høyesterett vil tolke en inngreps-

hjemmel innskrenkende bare fordi dette kan være et gode for den enkelte. Ordlyden gir alltid opphav til et 

argument, men det skal presumtivt mer til for å fravike den i skjerpende retning for den enkelte enn i lempelig. 
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3 Utvalg av avgjørelser 

3.1 Problemstilling 

En forutsetning for en dekkende analyse av Høyesteretts argumentasjon er et egnet utvalg av 

høyesterettsavgjørelser. I prinsippet er alle høyesterettsavgjørelser som angår spørsmålet om 

myndighetene hadde tilstrekkelig hjemmel for inngrep relevante som analysemateriale. Å iden-

tifisere disse avgjørelsene presist og uttømmende krever at man gjennomgår alle høyesteretts-

avgjørelser og foretar en vurdering av om de angår «inngrep». Ved identifisering av et analy-

segrunnlag står man derfor overfor en betydelig praktisk utfordring.61 Per 11. desember 2017 

er det 17.680 begrunnede sivile avgjørelser i Lovdata. Dette utvalget kan beskjæres på forskjel-

lige måter for å få et mer håndterlig antall avgjørelser for gjennomlesing, men av plasshensyn 

kan ikke forskjellige metoder diskuteres her. Jeg må begrense meg til å presentere den metoden 

jeg har brukt og skissere begrunnelsen for denne.  

 

3.2 Fremgangsmåte for å finne relevante avgjørelser 

3.2.1 Overordnet beskrivelse av fremgangsmåten  

Fremgangsmåten har to steg. Først identifiserte jeg avgjørelsene for gjennomlesning ved å be-

nytte Lovdatas filtreringsmekanisme, hvor særlig bruk av søkeord var sentral, jf. punkt 3.2.2. 

Deretter foretok jeg en egnethetsvurdering av disse avgjørelsene ved å lese avgjørelsene for å 

vurdere om de angikk lovtolkning på legalitetsprinsippets område, jf. punkt 3.2.3. 

 

Avgjørelser ble identifisert via et bredt søk i Lovdata, sist utført 11. desember 2017. Ved å 

begrense søket til sivile, begrunnede høyesterettsavgjørelser identifiserte jeg det totale antallet 

potensielt relevante avgjørelser til 17.680.62 Jeg brukte deretter 30 søkeord i et disjunktivt søk 

for å redusere dette antallet ned til 416 avgjørelser, som utgjør søkeordutvalget. Disse ble så 

redusert til 115 avgjørelser etter egnethetsvurderingen. Dette er det endelige utvalget. Prosessen 

kan fremstilles slik:63 

 

                                                 
61  Se Skjerdal (1998) s. 63–66. 
62  Dermed vil også avgjørelser hvor lovtolkningen gjelder en forvaltningslov, men rettsfølgen er straff, falle 

utenfor. 
63  Figuren bygger på Moher/Liberati/Tetzlaff/Altman 2009. 
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Figur 1. Utvalgsprosessen 

 

3.2.2 Søkeordene 

Jeg benyttet søkeord til å begrense utvalget fra 17.680 til 416 avgjørelser. Ettersom det har vært 

en utbredt oppfatning at legalitetsprinsippets hjemmelskrav har betydning for rettsanvendelsen, 

og visse termer benyttes for å gi uttrykk for hjemmelskravet, vil godt utvalgte søkeord kunne 

hjelpe med å identifisere et egnet utvalg av avgjørelser. 

 

Ved å velge søkeord utelukker man avgjørelser uten å ha lest dem. Man står da overfor to krys-

sende hensyn: På den ene side ønsket om å lese de utvalgte avgjørelsene grundig og se avgjø-

relsene i det endelige utvalget i sammenheng. På den annen side ønsket om å få et stort nok 
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materiale til å kunne si noe om generelle tendenser, og ikke bare spredte enkeltdommer. Man 

må altså finne en adekvat balanse mellom mengde og dybde. 

 

Noen søkeord er selvsagte, som «legalitetsprinsipp» og «hjemmelskrav». Ved den nærmere 

utvelgelsen av aktuelle søkeordkandidater har jeg sett hen til hvilke termer litteraturen og kjent 

høyesterettspraksis benytter for å gi uttrykk for legalitetsprinsippets hjemmelskrav. 

 

Noen aktuelle kandidater, som «hjemmel», gir så mange treff at det er praktisk umulig å lese 

alle avgjørelsene. Når disse ordene også kan presiseres på en måte som i større grad treffer 

problemstillingen, som «tilstrekkelig hjemmel» eller «klar hjemmel», med et overkommelig 

antall treff, har jeg utelatt det mest generelle ordet, men inkludert presiseringene i søket. 

 

Noen aktuelle søkeord er i en vanskelig mellomposisjon. F.eks. gir «lovhjemmel» 457 treff. 

Blant disse avgjørelsene er det trolig mange avgjørelser som ikke er interessante for avhand-

lingens spørsmål, men også noen som er det. Ved vurderingen av om ord med over 100 treff 

skulle inkluderes har jeg benyttet følgende metode: Jeg har undersøkt et knippe avgjørelser fra 

tilfeldig valgte år, og undersøkt om avgjørelsen angår legalitetsprinsippets hjemmelskrav.  

 

Tabellen viser noen aktuelle søkeord, hvor de endelige søkeordene er i fet: 

 

 

Tabell 1. Treff i Lovdata ved gitte søkeord pr. 11. desember 2017. 
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Jeg kan naturligvis ha gått glipp av noen søkeord som det ville vært naturlig å inkludere. Etter 

mitt skjønn gir det endelige materialet likevel et nokså godt grunnlag for å si mer om Høyeste-

retts argumentasjon på legalitetsprinsippets område enn det som tidligere er gjort. Det er totalt 

416 avgjørelser som inneholder ett eller flere av disse ordene, som er overkommelig å gjen-

nomgå for å velge ut egnede avgjørelser for nærmere analyse. 

 

3.2.3 Egnethetsvurderingen 

Selv om et utvalgsord benyttes i en avgjørelse, betyr det ikke at saken angår et inngrep. Det må 

derfor foretas en nærmere avgrensning av materialet for å avgjøre hvilke avgjørelser som er på 

legalitetsprinsippets område.  

 

For mange avgjørelser er det klart at de faller utenfor utvalget. Generelt vil saker om det men-

neskerettslige hjemmelskrav, privatrettslige spørsmål, sivilprosess og begunstigende vedtak fra 

det offentlige falle utenfor utvalget, jf. punkt 2.2. I andre tilfeller er det klart at avgjørelsen bør 

inkluderes i utvalget; avgjørelser om tvungent psykisk helsevern, skatt og avgift eller inngrep i 

næringsfriheten vil typisk være relevant.  

 

I noen tilfeller er det uklart om en avgjørelse i søkeordutvalget gjelder et «inngrep». Ettersom 

dette er det avgjørende kriteriet for at en avgjørelse skal inkluderes i utvalget, er spørsmålet helt 

sentralt. Men spørsmålet kan samtidig være vanskelig, og det er ikke plass til en begrunnelse 

for alle valg som er tatt.64 

 

Jeg må derfor begrense meg til å beskrive de generelle retningslinjene jeg har benyttet. For det 

første har jeg, ved tvil, benyttet en «føre var»-tilnærming. Det er etter mitt skjønn viktigere at 

avgjørelsene som er med i det endelige utvalget faktisk angår legalitetsprinsippet, enn at utval-

get er så stort som mulig. For det andre har jeg som en tommelfingerregel antatt at om tvisten 

er mellom to private parter, så aktualiserer den i utgangspunktet ikke legalitetsprinsippet. Men 

dette er ikke et avgjørende kriterium; flere avgjørelser angår inngrep som private organisasjoner 

er gitt kompetanse av myndighetene til å gjøre, og i atter andre ligger det et myndighetsinngrep 

til grunn for den privatrettslige tvisten. For det tredje har jeg ikke foretatt noen intensiv vurde-

                                                 
64  På ett punkt har jeg tatt prinsipielt stilling til uenigheten mellom en negativ og positiv formulering av legali-

tetsprinsippet, jf. fotnote 16, og det er ved at jeg har inkludert to avgjørelser som angikk faktiske handlinger. 

Disse er Rt-1999-1517 og Rt-2001-552. Jeg har inkludert disse fordi spørsmålet var om en lov ga myndighe-

tene tilstrekkelig hjemmel for inngrepene. Om man holder fast ved den negative formuleringen av legalitets-

prinsippet var det her lex superior-prinsippets hjemmelskrav som var på spissen, men Eckhoff/Smith (2014) 

s. 377 hevder at resultatene «stort sett [blir] de samme enten man resonnerer på den ene eller andre måten». 

Se også Stub (2011) s. 80. Det er dessverre ikke rom for å diskutere forholdet mellom legalitetsprinsippets og 

lex superior-prinsippets hjemmelskrav i denne sammenheng.  
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ring av om inngrepets innhold er av en slik karakter at lov er nødvendig. Der myndighetshand-

lingen klart nok er negativ for privatpersonen i tvisten, har jeg altså ikke lagt til grunn noen 

særlig terskel for at legalitetsprinsippet skal komme til anvendelse.  

 

Jeg har ekskludert avgjørelser som angikk skatterettslig gjennomskjæring, da dette er en sær-

skilt problemstilling som er inngående behandlet i annen litteratur.65 Noen avgjørelser er også 

ekskludert på grunn av ugjennomtrengelig begrunnelse, og som nevnt har jeg avgrenset den 

endelige studien til spørsmål som angår lovtolkning. Dette medførte at tolv avgjørelser i søke-

ordutvalget, hvor inngrepet bygget på annet grunnlag enn lov, ble ekskludert.66  

 

Én avgjørelse kan angå flere rettsspørsmål hvor legalitetsprinsippets hjemmelskrav er aktuelle. 

I den grad jeg har oppfattet disse som relevante, har jeg analysert Høyesteretts argumentasjon i 

begge tilfelle.  

 

Etter dette utgjør utvalget 114 avgjørelser, som angikk 115 distinkte tolkningsspørsmål. Jeg har 

for enkelhets skyld valgt å snakke om 115 avgjørelser, og ikke tolkningsspørsmål, selv om dette 

altså er upresist. I det videre vil disse avgjørelsene ofte bare omtales som «utvalget». Se punkt 

7.5.1 for en oversikt over alle avgjørelsene. 

 

3.3 Diskusjon av utvalgsmetoden 

Mange relevante avgjørelser faller utenfor utvalget. Søkeordene er neppe dekkende for alle al-

ternative måter å uttrykke noe om hjemmelskravet på, og hensynene bak legalitetsprinsippet 

kan være relevante også der ingen særskilt term benyttes.67 Det er imidlertid vanskelig å vite 

hvor mange relevante avgjørelser som ikke inngår i søkeordutvalget. Dette er ikke nødvendigvis 

noe problem, siden formålet ikke er å generalisere til «rettskildeprinsipper», men det er likevel 

av interesse å sammenlikne det endelige utvalget med utvalget som ligger til grunn for tidligere 

diskusjoner av legalitetsprinsippets hjemmelskrav i litteraturen. 

 

Det er ikke vanlig å begrunne hvorfor man bygger på de avgjørelsene man gjør i norsk rettsvi-

tenskap. De fleste diskusjoner om hjemmelskravet i litteraturen bygger tilsynelatende ikke på 

systematiske undersøkelser av Høyesteretts praksis, og henvisningene til praksis er begrenset.68 

Den mest omfattende analysen som har likhetstrekk med min er Skjerdal (1998), som omtaler 

                                                 
65  Se særlig Banoun (2003) med videre henvisninger. 
66  Dette har bl.a. medført at den mye diskuterte Rt-2010-612 ikke inngår i analysen. 
67  Et godt eksempel er Rt-1992-242, se Eckhoff (2001) s. 133 flg. 
68  Se også Skjerdal (1998) s. 63. 
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40 avgjørelser.69 Åtte av disse angår straff, og av de resterende 32 avgjørelsene er 14 i mitt 

utvalg. Den andre større behandlingen av innholdet i legalitetsprinsippets hjemmelskrav i norsk 

rett, Hopsnes/Solberg (2005), henviser til tretten avgjørelser i diskusjonen.70 Seks av disse er i 

mitt utvalg.  

 

Når jeg ikke har inkludert avgjørelsene Skjerdal, Hopsnes/Solberg og andre forfattere har dis-

kutert, er det fordi jeg har ønsket å rendyrke utvalgsmetoden. Jeg har ønsket å benytte transpa-

rente og prinsippfaste metoder for utvelgelse av avgjørelser, slik at man eventuelt kan se sam-

menhenger mellom utvalgsmetoden og analysene. For fremtidige undersøkelser kan det være 

et poeng å kombinere søkeordmetoden med de avgjørelsene litteraturen henviser til.  

 

Ved å bruke søkeordmetoden får utvalget den egenskap at mange av avgjørelsene hvor legali-

tetsprinsippet har vært særlig på spissen er inkludert. Metoden bør derfor gi nytt interessant 

analysemateriale. I tillegg har utvalget den fordel at det bygger på nyere avgjørelser enn tidli-

gere studier. Denne grafen viser hvordan utvalget er fordelt i tid: 

 

  

Figur 2. Fordeling av avgjørelsene i tid 

                                                 
69  Se Skjerdal (1998) s. 66 for en beskrivelse av hvordan han kom frem til disse. I en anmeldelse av boken skriver 

Bårdsen (2000) s. 1132 at han ikke tror «forfatterens undersøkelse har brakt rettsvitenskapen videre. Gjen-

nomgangen mangler analyse og problematisering, hvilket også avspeiles i de sammenfattende merknader.» 
70  Se Hopsnes/Solberg (2005) s. 126–146. 
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4 Hvordan analysere praksis («metodespørsmål») 

4.1 Argumentasjonsmønstre  

I dette kapittelet skal jeg redegjøre nærmere for hvordan jeg har tilnærmet meg analysemate-

rialet. Dette utgjør bakgrunnen for resultatene som presenteres i kapittel 5. 

 

Som påpekt i punkt 2.1 har litteraturen oppfattet legalitetsprinsippet som et rettskildeprinsipp i 

«bakgrunnen» ved tolkning av inngrepshjemler. Dersom dette skal få utslag i rettspraksis må 

man enten forutsette at Høyesterett har en bevisst oppfatning om innholdet i rettskildeprinsip-

pene, herunder legalitetsprinsippet, eller at dette er tillært ureflektert adferd.71 Men vi har kun 

tilgang til Høyesteretts vurderinger gjennom begrunnelsene domstolen anfører for resultatet.72  

 

Uavhengig av om man mener det finnes rettskildeprinsipper kan man vurdere Høyesteretts 

rettskildebruk slik den kommer til uttrykk i de konkrete avgjørelsene, det vil si hvordan Høy-

esterett argumenterer, og hvilke rettskildefaktorer domstolen vektlegger, når den tar stilling til 

om det er tilstrekkelig hjemmel i en konkret sak. Dersom det er fellestrekk ved argumentasjonen 

innad i definerte typetilfeller, kan vi snakke om argumentasjonsmønstre.73 Hensynene bak le-

galitetsprinsippet blir ikke mindre viktige selv om man ikke aksepterer eksistensen av rettskil-

deprinsipper. Hvordan hensynene eventuelt får utslag i den konkrete argumentasjonen vil derfor 

fortsatt være av interesse, selv om analysen under denne synsvinkelen ikke vil gi direkte opphav 

til noen konklusjoner om hvordan man bør argumentere i fremtiden. 

 

Siktemålet i kapittel 5 her er derfor å beskrive argumentasjonsmønstre i et utvalg avgjørelser 

hvor det er grunn til å tro at hensynene bak legalitetsprinsippet har hatt, eller har kunnet ha, 

betydning for rettsanvendelsen. Det er en mengde metodologiske spørsmål som melder seg når 

en skal forsøke å si noe om Høyesteretts argumentasjon. Disse er imidlertid bedre behandlet i 

andre verk enn jeg kan gjøre her.74 Jeg skal derfor begrense meg til å påpeke noen poenger av 

særlig betydning for oppgavens tema.75 

 

                                                 
71  Se Sundby (1974) og Sundby/Eckhoff (1991) for en diskusjon av normers, herunder rettskildenormenes, status 

som psykologiske størrelser.  
72  Frøberg (2014) s. 374 mener at det viktigste trekket ved den nyere rettskildelæreforskningen er at den har 

løftet frem forutsetningen om at høyesterettsavgjørelser, som påberopes som autoritativ støtte for rettskilden-

ormene, ikke henviser til disse. 
73  Se Frøberg (2014) s. 34–43 for en diskusjon av begrepet. Høgberg (2006) benytter begrepet ‘tolkningsstil’, 

som går tilbake til Ross (1953). Dette begrepet har likhetstrekk, men jeg har ikke systematisert beskrivelsen 

av resultatene etter tolkningsstilbegrepet da det ikke er oppklarende i alle relasjoner. Men se punkt 5.1.2. 
74  Se særlig Bergo (2000), Høgberg (2006) og Frøberg (2014), som alle utfører inngående studier av høyeste-

rettspraksis. 
75  Jeg nevner at analysene er foretatt fra et førstepersonsperspektiv, se Frøberg (2014) s. 85 flg.  
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Ettersom formålet med analysen i kapittel 5 er å studere hvordan Høyesterett argumenterer når 

domstolen tar stilling til om inngrep har tilstrekkelig hjemmel, blir det sentralt å studere hvilke 

rettskildefaktorer Høyesterett vektlegger for å avgjøre spørsmålet. Dersom Høyesterett avviser 

utvidende tolkning selv om forarbeidene tilsier det, forteller dette oss noe om hvordan Høyes-

terett tolker bestemmelsen i den konkrete saken, og gir samtidig en idé om hvor strengt «hjem-

melskravet» var i saken. Jeg vil tidvis, som litteraturen, bygge på et uanalysert begrep om hjem-

melskravets «styrke». Dette kan utlegges på forskjellige måter, f.eks. ved en rangering av retts-

kildefaktorene basert på deres tilknytning til loven. Jeg har imidlertid primært forsøkt å beskrive 

Høyesteretts argumentasjon uten et større analytisk rammeverk, både for å være åpen for argu-

mentasjonen og for å gi analysene plass i avhandlingen.  

 

Formålet med analysen er som nevnt å avdekke hvordan Høyesterett tolker inngrepsbestem-

melser. Det kan være mange nyanser i en slik argumentasjon. Ettersom studieobjektet er lega-

litetsprinsippets hjemmelskrav, har jeg særlig merket meg Høyesteretts argumentasjon som 

knytter seg til hensynene bak dette og knytter an til påstander i litteraturen om hvordan legali-

tetsprinsippet påvirker tolkningen. Der Høyesterett f.eks. eksplisitt uttaler at hjemmelen svikter 

fordi rettstilstanden er svært usikker, har jeg sett på dette som et relevant argumentasjonsmøns-

ter. Analysene bygger dermed på at visse argumentasjonsmønstre har en tilknytning til hjem-

melskravet, selv om denne tilknytningen ikke nødvendigvis uttrykkes med spesifikke termer i 

begrunnelsene.  

 

Etter dette er det ett særlig spørsmål som må adresseres, og det er hvilken betydning Høyeste-

retts eksplisitte uttalelser om hjemmelskravet skal tillegges innenfor rammene av analysen. 

 

4.2 Hvilken betydning har Høyesteretts eksplisitte uttalelser om 

hjemmelskravet? 

I et betydelig antall avgjørelser uttaler Høyesterett seg mer eller mindre eksplisitt om hva som 

kreves for at hjemmelskravet er oppfylt eller hvordan inngrepshjemler skal tolkes.76 Om man 

ser legalitetsprinsippets hjemmelskrav som en rettsregel, kunne man være tilbøyelig til å legge 

vesentlig vekt på eksplisitte uttalelser, og litteraturen har i stor grad fremhevet slike generelle 

                                                 
76  Mest kjent er den svært generelle uttalelsen i Rt-1995-530. Andre eksempler er Rt-2014-1281 (som er gjentatt 

i to andre avgjørelser), Rt-1998-929 og Rt-1990-1293. Det er også typemessige forskjeller på uttalelsene som 

jeg ikke har mulighet til å diskutere nærmere her. Mens noen er helt generelle og gir uttrykk for hvilken 

betydning hjemmelskravet skal ha i alle tilfeller, som Rt-1995-530, er noen uttalelser avgrenset til visse retts-

områder, som Rt-2014-1281. Andre uttalelser gir i større grad uttrykk for hvilket hjemmelskrav som gjelder i 

den konkrete saken, som at det kreves «klar hjemmel» eller «rimelig klar hjemmel». Men også disse kommer 

i forskjellige sjatteringer. Mens noen bare sier noe om hvilke krav til klarhet som stilles, fremgår det uttryk-

kelig i andre tilfeller hva dette betyr i den konkrete sak, se f.eks. Rt-2015-1360 avsnitt 74. 
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uttalelser ved beskrivelsen av innholdet i hjemmelskravet.77 Samtidig har det som nevnt vært 

et gjennomgående trekk ved litteraturens fremstilling av hjemmelskravet at det er et rettskilde-

prinsipp. Hvordan man fastsetter innholdet i rettskildeprinsippene er forskjellig fra fastsettelsen 

av innholdet i rettsregler. Det er gode grunner til ikke å betrakte Høyesteretts egne uttalelser 

om rettskildeprinsippene som autoritative uttrykk for disse.78 Etter mitt skjønn ligger det derfor 

en uadressert spenning i litteraturens fremheving av eksplisitte uttalelser om hjemmelskravet 

og teorien om legalitetsprinsippet som et rettskildeprinsipp. 

 

Teoretisk blir det dermed viktig å ta stilling til om legalitetsprinsippets hjemmelskrav skal be-

traktes som en «rettsregel» eller et «rettskildeprinsipp». På den annen side er det analytisk uhel-

dig om en ren klassifisering av legalitetsprinsippet som rettsregel eller rettskildeprinsipp skulle 

være avgjørende for hvordan man studerer det. Og også for dem som ikke tror på rettskilde-

prinsipper blir det spørsmål om hvordan eksplisitte uttalelser skal behandles ved identifisering 

av argumentasjonsmønstre. 

 

Det er et generelt vitenskapelig krav at metoden for å besvare et spørsmål må tilpasses spørs-

målet. Kategoriske skillelinjer er ikke egnet for å studere Høyesteretts argumentasjon på lega-

litetsprinsippets område. Man har ingen garanti for at Høyesteretts følger sine egne generelle 

uttalelser om hvordan legalitetsprinsippets hjemmelskrav skal påvirke rettsanvendelsen. Å for-

vente konsistens mellom generelle uttalelser og konkret rettsanvendelse fra forskjellige forfat-

tere av Høyesteretts begrunnelser over tid er på grensen til naivt. I tillegg kommer at Høyeste-

retts eksplisitte uttalelser er uegnet til å kaste lys over den konkrete argumentasjonen uansett 

holdning til spørsmålet om legalitetsprinsippets rettslige og ontologiske status. Dette er begrun-

net i særegne forhold ved disse uttalelsene: 

 

For det første har legalitetsprinsippets hjemmelskrav et så svakt forhold til den konkrete retts-

anvendelsen at det er usikkert hvordan de eksplisitte uttalelsene skal anvendes i den enkelte 

sak. Som nevnt interagerer hjemmelskravet med en rekke andre argumenter og tolkningsprin-

sipper. Om uttalelsene er svært generelle, er det en risiko for at de gir lite veiledning i enkelts-

aker. Om de er svært konkrete, er det en risiko for at de ikke passer i andre saker. Høyesterett 

                                                 
77  De fleste fremhever uttalelsene fra Rt-1995-530. I Smith (2017) s. 175 fremheves Rt-2014-1281. 
78  Den mest analytiske artikkel er Eng (1997), se også Eckhoff (2001) s. 21. Dette synspunktet har tilsynelatende 

fått tilslutning i litteraturen, men se Frøberg (2014) s. 53 flg. for en kritisk diskusjon. Mine argumenter mot 

generelt å benytte Høyesteretts eksplisitte uttalelser som grunnlag for å si noe om Høyesteretts tolkning av 

inngrepshjemler bygger på konkrete forhold ved disse uttalelsene, og rammes således ikke av kritikken. 
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har heller ikke vist noen tendens til å presisere hvordan legalitetsprinsippets hjemmelskrav på-

virker rettsanvendelsen i forskjellige typer saker eller på forskjellige områder.79 

 

For det andre kommer at selv om man ønsker å legge vekt på de generelle uttalelsene, er de 

delvis motstridende, og gir uttrykk for en rekke forskjellige måter legalitetsprinsippets kan på-

virke rettsanvendelsen. F.eks. gir noen avgjørelser uttrykk for at hjemmelskravet påvirker vek-

ten av ordlyden,80 andre forutsetter at det knytter seg til tvil ved rettsanvendelsen,81 mens atter 

andre gir uttrykk for at hjemmelskravet stiller krav til lovtekstens klarhet.82 Å skulle forsøke å 

harmonisere disse uttalelsene er en vanskelig oppgave, og all den tid uttalelsene ikke nødven-

digvis reflekterer hvordan lovtolkningen foregår, ville det risikere å være formålsløst.  

 

For det tredje synes Høyesterett ikke å være enige med seg selv om hva uttalelsene om særskilte 

hjemmelskrav innebærer. I Rt-1998-929 mente f.eks. både flertall og mindretall at inngrepets 

karakter medførte at det måtte kreves «rimelig klar hjemmel», men med det samme rettskilde-

grunnlaget kom domstolen under skarp dissens til forskjellige konklusjoner, jf. også forskjellen 

mellom fraksjonene i Rt-1997-1784. I stedet for å knytte uenigheten om rettsanvendelsen til 

innholdet i, eller formuleringen av, hjemmelskravet, så knytter uenigheten seg til lovtolkningen. 

Argumentasjonen fremstår som helt alminnelig uenighet om rettsanvendelsen, pyntet med ut-

talelser om et hjemmelskrav med en viss styrke. De generelle uttalelsene fordekker de reelle 

uenighetene, snarere enn å bringe dem frem i lyset.83  

 

Endelig kommer at uttalelser om innholdet i hjemmelskravet ikke kan tolkes etter sin ordlyd. 

For det første er det nokså uklart hva det betyr at det kreves «klar hjemmel», «rimelig klar 

hjemmel», «uttrykkelig hjemmel» mv., ettersom verken Høyesterett eller litteraturen har presi-

sert hva formuleringene betyr. I tillegg har Høyesterett f.eks. eksplisitt gitt uttrykk for at det 

kreves «klar hjemmel» uten at flertydighet er noe problem, og eksplisitt eller forutsetningsvis 

vært tilfreds med uttalelser i forarbeidene for å tilfredsstille et krav om «klar hjemmel».84  

 

Som påpekt i litteraturen synes det å være en tendens til at Høyesterett i økende grad gjentar 

egne metodeuttalelser.85 Dette kunne tilsi at man la mer vekt på dem. Men så langt har ikke 

                                                 
79  Dette på tross av at man i Rt-1995-530 tilsynelatende uttaler seg helt generelt. Siden 1995 er uttalelsen imid-

lertid kun gjentatt i syv avgjørelser, hvor fem av disse gjaldt samme rettsområde (fiskerirett). 
80  HR-2017-344-A, HR-2016-2017-A og Rt-2014-1281. 
81  Rt-2014-257, Rt-2002-1411 og Rt-1995-980. 
82  Rt-2010-306, Rt-2002-1322 og Rt-1990-1293. 
83  Nadim (2017) s. 482 påpeker at selv om Høyesteretts fraksjoner er enige i de generelle metodeutgangspunk-

tene i en sak, er disse ofte så generelle at de maskerer genuin uenighet. 
84  Jf. hhv. Rt-1997-1784, Rt-1964-534 og Rt-1954-96. 
85  Se bl.a. Nadim (2017) kapittel 11, Frøberg (2014) s. 54–56 og Bårdsen (2014) s. 549. 
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denne utviklingen slått særlig rot i sammenheng med hjemmelskravet, og i lys av det jeg har 

argumentert for over er jeg skeptisk til om den kan slå rot på det generalitetsnivået Høyesteretts 

uttalelser så langt har utspilt seg. 

 

Enten man mener det ikke finnes rettskildeprinsipper, mener legalitetsprinsippet er et rettskil-

deprinsipp eller er en rettsregel, blir konklusjonen etter dette at analysen av Høyesteretts argu-

mentasjonsmønstre ikke bør tillegge eksplisitte uttalelser særlig vekt. Siden hjemmelskravet 

skal stille krav til rettskildegrunnlaget, er det i stor grad tilstrekkelig å analysere hvilke argu-

menter Høyesterett vektlegger i hjemmelsvurderingen. I den grad rettsanvendelsen kan knyttes 

til de generelle uttalelsene, eller de konklusjoner jeg trekker er i strid med de generelle uttalel-

sene, vil jeg kommentere det.86  

 

4.3 Tolkningsspørsmål 

4.3.1 Innledning 

Kategoriseringen av avgjørelsene i kapittel 5 er gjort etter det jeg kaller tolkningsspørsmål.87 I 

dette punktet skal begrepet forklares. Valget begrunnes og de forskjellige tolkningsspørsmålene 

presenteres i punkt 4.3.2. I punkt 4.3.3 behandler jeg hvordan klassifiseringen er gjennomført. 

 

For at myndighetene skal ha tilstrekkelig hjemmel, må vilkårene i inngrepshjemmelen være 

oppfylt, og inngrepet – myndighetshandlingen – må omfattes av rettsfølgen i bestemmelsen.88 

Domstolen tar stilling til dette spørsmålet – rettsspørsmålet – i en konkret sak, og det tvilsomme 

rettsspørsmålet er typisk begrenset til enten vilkår eller rettsfølge. Rettsspørsmålet kan f.eks. 

være om en person kan straffes for å ha kjørt sparkesykkel i beruset tilstand, som krever at 

sparkesykler omfattes av «motorvogn» i vegtrafikkloven § 22 første ledd.  

 

Det følger av alminnelig norsk tolkningslære at utgangspunktet for vurderingen er lovteksten.89 

Man følger den «naturlige språklige forståelse» av lovteksten som et utgangspunkt når man 

                                                 
86  Ett av få eksempler på at hjemmelskravsargumentasjonen etter mitt skjønn får betydning på en nokså elegant 

måte, er Rt-2001-382. 
87  Disse sammenfaller etter hva jeg kan forstå i stor grad med Høgberg (2006) s. 40 flg. sitt begrep ‘tolknings-

problemer’ i kontekst av kontraktstolking, likevel slik at jeg ikke skiller like klart mellom «klar ordlyd» og 

«uklar ordlyd» på et overordnet nivå. 
88  For en tilsvarende oppdeling i vilkår og rettsfølge ved analyse av hjemmelsspørsmål, se Christensen (1980) s. 

43–48. Med «rettsfølge» for kompetansenormer mener jeg det Eng (2007) s. 87 kaller «handlingsangivelse». 

Jeg benytter rettsfølge-terminologien fordi den er innarbeidet, og kan passe både for kompetansenormer og 

pliktnormer. 
89  Det kan i denne sammenheng nevnes at lovteksten komparativt sett synes å være et nærmest universelt ut-

gangspunkt ved tolking, se MacCormick/Summers (1991) s. 481. At dette utgangspunktet naturligvis må mo-

difiseres ved hjelp av mangfoldige andre tolkningsregler – i MacCormick/Summers (1991) identifiseres elleve 

felles regler i ni jurisdiksjoner – endrer ikke på utgangspunktet.  
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tolker den, men dette er ikke endestasjonen for tolkningen.90 Etter å ha benyttet språknormene 

til å forstå lovteksten, kan man likevel konkludere med at lovteksten uttrykker et begrep, som 

har en viss referanse.91 Dette omtales ofte som ordlydstolkning, og med «ordlyden» mener jeg 

resultatet av en slik isolert språktolkning av loven. Rettsanvenderen foretar likevel ikke en abs-

trakt øvelse hvor man forsøker å identifisere den fullstendige referansen til en term; rettsspørs-

målet begrenser de relevante tolkningsalternativene i saken. 

 

Ettersom utvalget er begrenset til saker hvor en lov påberopes som hjemmel, kan alle avgjørel-

sene dermed klassifiseres etter forholdet mellom faktum i den konkrete saken og ordlyden i 

inngrepshjemmelen. Overordnet kan vi skille mellom tilfellene der ordlyden er klar i relasjon 

til faktum, og der den er uklar. Vi ser da at betegnelsen «klar» og «uklar» lovtekst knytter seg 

til et gitt rettsspørsmål, som er definert av omstendighetene i den konkrete saken.92 I relasjon 

til ett spørsmål kan lovteksten være «klar», mens den i relasjon til et annet kan være «uklar».93 

 

Tolkningsspørsmålene er på typenivå. Det finnes konkrete tolkningsspørsmål, som om «motor-

vogn» kan tolkes utvidende til å få anvendelse på sparkesykler, men dette er kun en instans av 

typetilfellet «spørsmål om utvidende tolkning». Når jeg benytter tolkningsspørsmålene til å 

klassifisere høyesterettsavgjørelsene i utvalget, er det etter typetilfellene. 

 

Tolkningsspørsmålene er egnet for en overordnet klassifisering av avgjørelsene fordi de knytter 

seg til forholdet mellom ordlyden og inngrepet. Som nevnt i punkt 2.1 har man i litteraturen 

antatt at hjemmelskravet særlig knytter seg til ordlyden. Litteraturen har ikke tradisjonelt skilt 

skarpt mellom forskjellige relasjoner mellom ordlyd og faktum, men ettersom det har vært an-

tatt at legalitetsprinsippet stiller krav om «klar hjemmel», er det grunn til å studere Høyesteretts 

argumentasjon ikke bare ved utvidende tolkning, men også i andre tilfeller.94 På bakgrunn av 

hensynene bak legalitetsprinsippet kan man teoretisk sett forvente at legalitetsprinsippet vil 

kunne spille en betydning ved anvendelse av uklare inngrepshjemler, og at denne vil kunne 

variere mellom tolkningsspørsmålene. Det avgjørende kriterium for om dette er en god begreps-

dannelse er imidlertid om den kan hjelpe oss å identifisere likheter i argumentasjonen innenfor 

                                                 
90  Lovteksten er «tolkningsgjenstand», og andre faktorer kommer inn som tolkningsmidler, se Høgberg (2006). 
91  Høgberg (2015) s. 17. 
92  Se Høgberg (2006) s. 40 for det samme poenget. 
93  Det er et selvstendig spørsmål om alle termer eller fraser er uklare i relasjon til ett eller annet faktum. 
94  Den første teoretikeren jeg kjenner som behandler forholdet mellom legalitetsprinsippets hjemmelskrav og 

utvidende tolkning er Castberg (1955) s. 86 flg., men han nevner ikke andre tolkningsspørsmål. Frihagen 

(1977) s. 133 er den første som nevner at legalitetsprinsippet også har betydning for hvorvidt «mer generelt 

og vagt formet bestemmelse gir tilstrekkelig hjemmel til mer inngripende tiltak som i og for seg ligger innenfor 

ordlyden». Denne fotnoten er imidlertid tatt ut i senere utgaver. Se også Monsen (2013) s. 422, som fremhever 

at hjemmelskravet også kommer inn ved flertydighet og vaghet.  
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hver kategori. Etter mitt skjønn viser forskjellen i Høyesteretts argumentasjonsmønstre ved de 

forskjellige tolkningsspørsmålene at begrepsdannelsen er vellykket, jf. kapittel 5.  

 

Det er en viss uensartethet i terminologien som benyttes om tolkningsspørsmålene. Mens jeg 

opererer med termene «utvidende» og «innskrenkende» tolkning, som typisk beskriver tolk-

ningsresultater, benytter jeg «vag ordlyd» og «flertydig lovtekst» som ikke beskriver tolknings-

resultatene, men karakteriserer ordlyden/lovteksten. Dette for å skille mellom to typer presise-

rende tolkning, som ville vært beskrivelsen av tolkningsresultatet.  

 

I neste punkt definerer jeg tolkningsspørsmålene analytisk. Jeg kommer tilbake til de rettsan-

vendelses- og metodespørsmål de gir opphav til der det er naturlig i analysene i kapittel 5. 

 

4.3.2 De fire tolkningsspørsmålene95 

4.3.2.1 Utvidende tolkning 

Rettsanvenderen står overfor spørsmål om utvidende tolkning hvor en naturlig språklig forstå-

else av et vilkår tilsier at det faktum rettsanvenderen legger til grunn ikke faller inn under ord-

lyden, eller myndighetene har foretatt et inngrep som faller utenfor en språklig forståelse av 

beskrivelsen av rettsfølgen.96 I en slik situasjon kan vi si at ordlyden er klar, og tilsier at det 

ikke er tilstrekkelig hjemmel.97  

 

Det er ikke noen presis grense mellom utvidende tolkning og analogisk tolkning. Når en utvi-

dende tolkning går fra å være nettopp det til å være en analogisk anvendelse beror ikke på 

språklige kriterier. Noen teoretikere trekker grensen ved hjelp av rettskildelæren, men for våre 

formål er grensen mellom utvidende tolkning og analogisk tolkning ikke viktig, fordi utvidende 

tolkning og analogisk tolkning stiller det samme spørsmålet: Hvor langt fra ordlyden, og med 

støtte i hvilke rettskildefaktorer, kan det endelige tolkningsresultat bevege seg uten at domsto-

len setter ned foten? Jeg skiller derfor ikke mellom kategoriene, og kaller alle inngrep utenfor 

ordlyden for «utvidende tolkning». 

 

                                                 
95  Avhandlingen gir ikke foranledning til noen inngående diskusjon av det presise innholdet i de forskjellige 

kategoriene her og mulige nyanser. Se Skjerve (2012) for en analyse av begrepene i norsk kontekst med videre 

henvisninger. I internasjonal sammenheng er særlig Keil/Poscher (2016), Tiersma/Solan (2016) og Endicott 

(2000) sentrale verker om forholdet mellom språk og juss. Det kan identifiseres flere opphav til språklig uklar-

het (underbestemthet) enn de jeg opererer med. 
96  Jeg antar at det er denne situasjonen Frihagen har for øyet når han diskuterer spørsmålet om en «lovregel 

implisitt også gir hjemmel til et eller annet konkret tiltak som ikke er spesifisert», Frihagen (1977) s. 133. Slik 

hans uttalelser er utformet er dette en kontrast til utvidende og analogisk tolkning, men slik jeg ser det må 

dette anses som en form for utvidet tolkning av rettsfølgesiden av en rettsregel, særlig siden dette er oppgitt 

som et alternativ til vagt og generelt utformede lovtekster.  
97  Høgberg (2000) s. 363. 
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4.3.2.2 Vag ordlyd 

En form for uklar lovtekst er vag ordlyd. En situasjon hvor rettsanvenderen, etter å ha foretatt 

en språklig fortolkning av lovteksten, fortsatt er usikker på om det aktuelle faktum kan subsu-

meres under begrepet, snakker vi om tolkningsspørsmålet vag ordlyd. Det avgjørende kriterium 

er altså at vi ikke vet om faktum faller innenfor eller utenfor det begrepet vi slutter fra lovteks-

ten.98  

 

Det er bred enighet i språkfilosofien om at det som gjør et begrep vagt er om det har «borderline 

cases» – grensetilfeller. Ta begrepet ‘høy’. Det er usikkert om en mann på 180 cm er høy, mens 

det er sikkert at en mann på 170 cm ikke er høy og at en mann på 190 cm er høy. Vi kan stille 

opp menn med høyde fra 170 cm til 190 cm og vil ikke vite hvor grensen for ‘høy’ går. Vi har 

da grensetilfeller, og begrepet er vagt.  

 

Visse ord vil vi generelt beskrive som vage, slik som gradsangivelser ved adjektiver som «be-

tydelig», «vesentlig» og «grov». Men også helt alminnelige substantiver vil kunne være vage 

for visse faktum, som «skog».99 I sakene hvor ordlyden er vag i min forstand er det altså usikkert 

etter en språktolkning av inngrepshjemmelen om det konkrete faktum kan subsumeres under 

ordlyden. 

 

4.3.2.3 Flertydig lovtekst 

En annen form for uklar lovtekst er flertydighet. En term er flertydig dersom den uttrykker flere 

begreper. F.eks. er «barn» flertydig mellom ‘avkom’ og ‘umodent avkom’.  

 

Det er et prinsipielt skille mellom vaghet og flertydighet. Ved flertydighet har en term to eller 

flere betydninger som aktualiseres av et rettsspørsmål, mens det er begreper som er vage.100 

Disse distinksjonene kan lett sammenblandes, fordi mange termer både er flertydige og uttryk-

ker vage begreper, slik som at «barn» i betydningen ‘umodent avkom’ er vagt. Videre kan det 

i visse tilfeller være usikkert om man står overfor to presiseringer av et vagt begrep, eller om 

man står overfor en term med to distinkte betydninger. Jeg har trukket dette skillet slik at vi står 

overfor flertydighet når det finnes flere distinkte og eventuelt innarbeidede begreper som kan 

uttrykkes med termen, mens vi står overfor vaghet når vi kun klarer å identifisere ett begrep 

som aktuelt tolkningsalternativ av en lovtekst, og faktum utgjør et grensetilfelle. Grense-

dragningen er nokså klar i teorien, men kan være vanskelig i praksis. Dette kan til en viss grad 

                                                 
98  Man kan ha flere teoretisk forskjellige forklaringer på hvorfor dette fenomenet oppstår. Kolflaath (2004a) s. 

24 mener f.eks. at våre begreper faktisk er vage, mens Williamson (1994) mener at begreper ikke er vage, 

men at vi mangler epistemisk tilgang til de klare grensene i begrepene. 
99  Eckhoff (2001) s. 54. 
100  Kolflaath (2004a) s. 24. 
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bøtes på ved å være bevisst på likhetene mellom vaghet og flertydighet i analysene, men skillet 

legges altså til grunn. 

 

4.3.2.4 Innskrenkende tolkning 

Det siste tolkningsspørsmålet er innskrenkende tolkning. I avgjørelsene i denne kategorien er 

ordlyden i én forstand klar – inngrepet faller innenfor ordlyden i bestemmelsen – og spørsmålet 

er om hjemmelen skal tolkes slik at den likevel ikke rammer faktum i saken. Dersom man tenker 

at legalitetsprinsippet tilsier «klar» ordlyd, kunne man trodd at legalitetsprinsippets hjemmels-

krav ikke hadde noen betydning der ordlyden rammet forholdet. Men litteraturen har påpekt at 

hensynene bak legalitetsprinsippet også kan komme inn der ordlyden for så vidt omfatter for-

holdet. Frihagen skriver: «I praksis er nok spørsmålet først og fremst om en mer generelt og 

vagt formet bestemmelse gir tilstrekkelig hjemmel til mer inngripende tiltak som i og for seg 

ligger innenfor ordlyden».101 Det paradigmatiske eksempelet på en sak hvor hjemmelskravet 

var sentralt, Rt-1995-530, gjaldt etter min klassifisering innskrenkende tolkning, og i flere av-

gjørelser i denne kategorien problematiserer Høyesterett selv forholdet til legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav. 

 

Jeg må henvise til punkt 5.4 for eksempler og et forsøk på presisering av hvilke problemer som 

kan oppstå mellom ordlyd og faktum slik at det blir spørsmål om innskrenkende tolkning. Gjen-

nomgående er spørsmålet om ordlydens manglende presisjon tilsier en innskrenkende tolk-

ning.102 Her skal kun spørsmålet om avgrensningen av kategorien tas opp.  

 

Ikke alle avgjørelser hvor det er spørsmål om innskrenkende tolkning er interessante om man 

skal studere legalitetsprinsippets hjemmelskrav. F.eks. er avgjørelser hvor det er spørsmål om 

en relativt presis lovbestemmelse skal tolkes innskrenkende på grunn av klare forarbeider ikke 

av særlig interesse når legalitetsprinsippets betydning for tolkningen av inngrepsbestemmelser 

skal kartlegges. Vi må derfor ha et avgrensningskriterium for hvilke avgjørelser som angår 

spørsmål om innskrenkende tolkning som bør inngå i analysen. Denne utvelgelsen vil være mer 

skjønnsmessig enn for de andre kategoriene. Ved vurderingen har jeg lagt vekt på litteraturens 

antydninger om når legalitetsprinsippets hjemmelskrav spiller en rolle ved innskrenkende tolk-

ning, om hensynene bak legalitetsprinsippet synes å gjøre seg (særlig) gjeldende og en vurde-

ring av om det er naturlig å karakterisere ordlyden som «uklar», f.eks. fordi ordlyden er svært 

upresis eller generell.103 Avgjørelsene i kategorien har det fellestrekk at det enten er anført at, 

eller av Høyesterett problematisert om, legalitetsprinsippet tilsier en innskrenkende tolkning. 

                                                 
101  Frihagen (1977) s. 133. Uttalelsen er ikke med i senere utgaver av boken. 
102  Vi ser da at denne kategorien har en side mot Skjerdals presisjonskrav, jf. punkt 2.1.  
103  Utvalget begrenses naturligvis også gjennom de generelle utvalgskriteriene for avgjørelsene, jf. punkt 3.2. 
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4.3.3 Hvordan klassifisere tolkningsspørsmålet i en høyesterettsavgjørelse? 

Terminologien beskrevet i punkt 4.3.2 er ikke terminologi Høyesterett selv nødvendigvis be-

nytter. Klassifisering av en gitt avgjørelse som instans av et spesifikt tolkningsspørsmål krever 

derfor at den som studerer praksis foretar en vurdering. På grunn av den begrensede plassen i 

denne avhandlingen, er det ikke mulig å beskrive begrunnelsen for klassifiseringen av hver 

avgjørelse, selv om klassifiseringene forutsetningsvis kommer frem i kapittel 5.  

 

Klassifiseringen av avgjørelser etter tolkningsspørsmål har blitt foretatt etter min språklige for-

ståelse av den lovteksten som Høyesterett tok stilling til og min forståelse av faktum. Katego-

riene er relativt veldefinerte, og vurderingene kan etterprøves. Det er likevel slik at forskjellige 

personer vil kunne ha forskjellig språkforståelse, og det kan dermed være uenighet om klassi-

fiseringene.  

 

Et element i vurderingen er Høyesteretts egen klassifisering av spørsmålet. Dersom Høyesterett 

har formulert spørsmålet i saken som et av typetilfellene, er dette holdepunkt for at saken gjaldt 

nettopp det tolkningsspørsmålet, men det er ikke avgjørende.104  

 

Klassifiseringen er i stor grad gjort på bakgrunn av en isolert ordlydstolkning av det aktuelle 

vilkår eller rettsfølge. Dette i kontrast til en kontekstuell tolkning av bestemmelsen, hvor andre 

bestemmelser i loven, lovens struktur mv. bringes inn for å fastsette ordlydsbetydningen. Det 

er her snakk om to forskjellige tilnærminger til ordlydstolkning.105 Det er tre begrunnelser for 

at jeg ikke har basert klassifiseringen på kontekstuell tolkning. 

 

For det første fordi Høyesterett selv foretar en nokså isolert analyse av ordlyden der domstolen 

selv karakteriserer tolkningsspørsmålet.106 For det andre fordi det er betydelig enklere å foreta 

en klassifisering bygget på en isolert tolkning enn på en kontekstuell tolkning, da sistnevnte 

krever at man selv betrakter hele loven og tar stilling til hvilke tolkningsbidrag resten av loven 

gir. Dette henger sammen med den tredje grunnen, som er at klassifisering basert på en kon-

tekstuell tolkning av hele loven ville bringe inn mer skjønn og vanskelige vurderinger. Dette 

                                                 
104  F.eks. gir Høyesterett uttrykk for at de mener at det ikke er snakk om en utvidende tolkning når spørsmålet er 

om «i meget nær fremtid» betyr 3–4 måneder i HR-2016-1286-A, jf. avsnitt 34. Jeg er uenig.  
105  Det er ikke tvilsomt at begge er former for lovteksttolkning. For dem som mener at lovteksten er den eneste 

relevante rettskildefaktoren, må man åpenbart bygge på kontekstuell tolkning, se Scalia/Garner (2012). 
106  For utvidende tolknings del kan følgende avgjørelser nevnes som eksempler: HR-2017-344-A (kontrasterer 

senere med «kontekstuell tolkning»), Rt-2002-1322 (Zimmer (2003) foreslår en kontekstuell tolkning), Rt-

2005-117 (i spørsmålet om senere erververe kan være «vareeier») og Rt-1990-1293. Et mulig «unntak» er Rt-

1993-578 s. 587. For flertydig lovteksts del er dette også det dominerende trekket, se bl.a. Rt-2015-1029, Rt-

2014-1281, Rt-1997-1784 (flertallet) og Rt-1952-566, men «unntak» som kan nevnes er Rt-2015-995, Rt-

2001-552 og Rt-1997-1784 (mindretallet). Også ved vag ordlyd og innskrenkende tolkning synes Høyesterett 

å skille mellom en isolert ordlydstolkning og konteksttolkning i argumentasjonen. 
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illustreres ved at det kan være uenighet internt i Høyesterett om den øvrige lovteksten bidrar til 

å avgjøre spørsmålet.107  

 

Mitt inntrykk etter å ha lest avgjørelsene, er at begrunnelsene beveger seg relativt raskt fra en 

isolert tolkning av ordlyden til forarbeidene eller andre typer argumenter, og at kontekstargu-

mentene typisk kommer senere i begrunnelsen. Høyesterett forholder alltid seg til den isolerte 

ordlyden, mens kontekstargumenter i større eller mindre grad kommer inn i begrunnelsen av-

hengig av hvilke argumenter som kan utledes av andre rettskildefaktorer.  

 

Det endelige utvalget seg på følgende måte mellom tolkningsspørsmålene, jf. punkt 7.5.1: 

 

 

Figur 3. Antall avgjørelser per tolkningsspørsmål i utvalget. 

 

                                                 
107  Eksempler inkluderer dissensavgjørelsene Rt-1999-1517, Rt-1997-1784 og Rt-1952-566. I Rt-2015-1029 var 

Høyesterett og lagmannsretten uenige om hva ved konteksten man skulle legge vekt på; den konkrete bestem-

melsen eller loven som helhet.  
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5 Analyse av Høyesteretts praksis 

5.1 Utvidende tolkning 

5.1.1 Oversikt 

Spørsmålet i dette kapittelet er hva som skal til for å oppfylle Grunnlovens krav om «grunnlag 

i lov» når inngrepet ikke er omfattet av inngrepshjemmelens ordlyd, jf. § 113. Utvalget består 

av 32 avgjørelser hvor myndighetene har gjort inngrep etter en utvidende tolkning. Ordlyden er 

per definisjon ikke tilstrekkelig til å begrunne inngrep ved utvidende tolkning. Det kreves ar-

gumenter utledet av andre rettskildefaktorer. Spørsmålet er derfor hvordan Høyesterett argu-

menterer for å ta stilling til hjemmelsspørsmålet i avgjørelsene hvor det er nødvendig med en 

utvidende tolkning av inngrepshjemmelen. 

 

Legalitetsprinsippets hjemmelskrav ved utvidende tolkning har vært utlagt på flere måter i lit-

teraturen. Skjerdal mener at legalitetsprinsippet medfører at man må legge mer vekt på ordlyden 

ved tolkning av inngrepshjemler enn ellers, Frihagen at det må utvises «varsomhet» ved utvi-

dende tolkning og Sandberg at utvidende tolkning av inngrepshjemler bør «så langt mulig 

unngås».108 Alle disse forfatterne gir inntrykk av at det gjelder visse begrensninger ved utvi-

dende tolkning av inngrepsbestemmelser, men innfallsvinkelen varierer og gir ikke presis kunn-

skap om hvordan Høyesterett faktisk argumenterer. 

 

Til tross for mindre variasjoner er det enighet i litteraturen om at legalitetsprinsippets hjem-

melskrav setter visse skranker for utvidende tolkning på legalitetsprinsippets område. Betyd-

ningen av legalitetsprinsippet ved tolkningen omtales imidlertid kun i 11 av 32 avgjørelser i 

utvalget. Høyesterett forholder seg med andre ord ikke alltid til hjemmelskravet i begrunnelsen. 

Utvidende tolkning på legalitetsprinsippets område står etter mitt skjønn likevel alltid i et spen-

ningsforhold til legalitetsprinsippet, men avgjørelsene viser også at den motstand som eventuelt 

ligger i hjemmelskravet kan oppveies av andre argumenter. 

 

I dette kapittelet identifiserer jeg i punkt 5.1.2 og 5.1.3 to mønstre i Høyesteretts argumentasjon 

i utvalgsavgjørelsene som angår utvidende lovtolkning. For det første at dersom det kan legges 

til grunn at lovgiverviljen favner videre enn rekkevidden av ordlyden, så tolkes bestemmelsen 

vanligvis utvidende. For det andre at reelle hensyn kun unntaksvis er tilstrekkelig til å tolke en 

bestemmelse utvidende i utvalget.  

 

                                                 
108  Skjerdal (1998) s. 55 flg., Frihagen (1991) s. 127 og Sandberg (2003) s. 37. Eckhoff/Smith (2014) s. 370 gir 

uttrykk for det samme på generelt grunnlag.  
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5.1.2 Intensjonal tolkningsstil 

Med «intensjonal tolkningsstil» sikter jeg til at Høyesterett legger til grunn det tolkningsresultat 

som samsvarer med lovgiverviljen.109 Det mest slående ved avgjørelsene i utvalget er at i den 

grad det kan identifiseres en relativt klar lovgivervilje i retning av utvidende tolkning, så legger 

Høyesterett til grunn at myndighetene hadde tilstrekkelig hjemmel i tilnærmet alle sakene.110  

 

I de tre sakene hvor det er uttalelser i forarbeidene mot utvidende tolkning, kommer Høyesterett 

til at det ikke er tilstrekkelig hjemmel.111 Etter definisjonen over er dette utslag av intensjonal 

tolkningsstil. Det skal etter alminnelig oppfatning mye til for å fravike lovtekst og forarbeider 

der disse taler for samme tolkningsresultat, og det bør gjelde i desto større grad ved tolkning av 

inngrepsbestemmelser. Der forarbeidene trekker i samme retning som ordlyden er Høyesteretts 

vurdering av om det var tilstrekkelig hjemmel for inngrepet typisk kort, noe som kan indikere 

at spørsmålet oppfattes som lite tvilsomt.  

 

Forholdet mellom lovgiverviljen og legalitetsprinsippets hjemmelskrav kommer først på spis-

sen der lovgiverviljen taler for en utvidende tolkning. Lovgiverviljen kan komme til uttrykk på 

forskjellige måter og med forskjellig styrke.112 Eksempelvis kan ordlyden ha fått en utforming 

som «umiddelbart synes å indikere» at det ikke er hjemmel, men som Høyesterett ved lesing av 

forarbeidene kommer til «ikke er tilsiktet».113 I Rt-2005-117 kom Høyesterett til at lovgiver 

hadde forutsatt at det skulle være hjemmel, og bestemmelsen ble tolket utvidende. I Rt-2014-

538 rammet ikke den vide ordlyden i et byggeforbud parkeringsplasser, og det var påfallende 

at det aktuelle tilfellet ikke var nevnt blant eksemplene i forarbeidene. Høyesterett gir likevel 

uttrykk for at dersom parkeringsplasser hadde vært nevnt i forarbeidene, så ville forbudet om-

fattet også disse, og blitt tolket utvidende, jf. avsnitt 27 og 51.114  

 

                                                 
109  Definisjonen bruker «legger til grunn», i stedet for «kommer til», fordi jeg i kategorien har inkludert avgjø-

relser hvor Høyesterett forutsetningsvis gir klart uttrykk for at dersom det kunne identifiseres en konkret lov-

givervilje om spørsmålet, så ville den bli lagt til grunn. Intensjonal tolkningsstil er ett av to ytterpunkter i 

teorier om lovtolkningens mål, noen ganger også kalt subjektiv tolkning, se f.eks. Ross (1953) s. 164 flg. og 

Eckhoff kapittel 6. Jeg mener ikke å tilskrive Høyesterett noe forutsatt tolkningsmål ved å bruke termen. 
110  Jeg problematiserer ikke nærmere hva som ligger, eller bør ligge, i ‘lovgivervilje’, da Høyesterett benytter 

nokså varierte metoder for å identifisere den, men det er etter mitt skjønn det mest dekkende begrepet. Om 

forarbeider, som åpenbart har en nær forbindelse til lovgiverviljen, se Bergo (2000) s. 53–70. Se punkt 6.2 

for en diskusjon av problemer med å identifisere lovgiverviljen. 
111  HR-2016-1179-A (utleder systembetraktninger fra forarbeidene), Rt-2009-32 (Høyesterett bekrefter ord-

lydstolkningen i forarbeidene) og Rt-1997-860 (obiter, konkluderer ikke endelig i spørsmålet).  
112  Se Bergo (2000) kapittel 7–9 for én inndeling. 
113  Rt-2005-117 avsnitt 36. 
114  Høyesterett delte seg i tre fraksjoner, og avgjørelsen illustrerer godt distinkte tolkningstilnærminger. 



33 

 

At det kan utledes argumenter fra forarbeidene eller forhistorien er det vanligste grunnlaget for 

lovgivervilje i avgjørelsene i utvalget. Tendensen er i disse tilfellene at lovgiverviljen får gjen-

nomslag over ordlyden.115 Det er også to eksempler hvor det kan diskuteres om Høyesterett 

ikke lar lovgivervilje i forarbeidene få gjennomslag, som diskuteres nedenfor. 

 

Et annen typetilfelle hvor lovgiverviljen legges til grunn er ved omgåelse. Med «omgåelse» 

mener jeg at Høyesterett identifiserer et klart formål med reglene, og at den private part har 

foretatt disposisjoner som oppnår et resultat som klart strider mot formålet, men som likevel 

ikke omfattes av ordlyden. Her synes også lovgiverviljen å få gjennomslag.116 Her behøver 

tilsynelatende ikke lovgiver å ha uttalt seg om det konkrete resultatet eller forutsatt det i en 

uttalelse i forarbeidene – lovgiverviljen ligger i reguleringen av problemet.117 

 

I én avgjørelse blir hypotetisk lovgivervilje benyttet som grunnlag for utvidende tolkning, og 

dette utgjør et ytterpunkt i kategorien.118 Avgjørelsene hvor forarbeidene er tause kan naturlig 

nok ikke benyttes til å ta stilling til lovgiverviljens gjennomslag mot lovteksten.  

 

Høyesterett avviser at det er tilstrekkelig hjemmel i kun to saker hvor det kan påstås at lovgi-

verviljen trakk i retning av utvidende tolkning. Disse avgjørelsene rokker etter mitt skjønn ikke 

vesentlig ved tendensen i utvalget. I Rt-1999-157 mente Høyesterett at uttalelsen i forarbeidene 

til en forskrift som talte for utvidende tolkning var «knapp og neppe klar».119 Det var snakk om 

uttalelser som hadde kommet i forbindelse med en revisjon av andre deler av forskriften enn 

den som ble tolket. Hvorvidt man ser dette som en avgjørelse som går mot det generelle bildet 

er til en viss grad en smakssak – Høyesterett selv mente at intensjonen ikke kom klart nok til 

uttrykk i forarbeidene. I Rt-1959-1094 var ordlyden svært klar i relasjon til faktum, og den 

                                                 
115  Se i tillegg Rt-2010-385 (forarbeidene viste videre til Århuskonvensjonen som grunnlag for definisjonen av 

«miljøinformasjon»), Rt-1997-860 (forutsetningsvis; det ble gjort endring i komiteen, og Høyesterett legger 

vekt på hvorfor loven ble endret) og Rt-1978-1430 (flertall og mindretall forstår forarbeidene veldig forskjel-

lig; i saken var en lovendring gjort for å oppnå et formål, og dette fikk gjennomslag ved tolkningen). En 

undergruppe er saker der Høyesterett realiserer lovgivers forutsetning om at tidligere rettstilstand skal videre-

føres etter lovendring som endret ordlyden, slik at utvidende tolkning er påkrevet, se Rt-2015-203 og Rt-1973-

730. Etter Høyesteretts egen vurdering var det også støtte for utvidende tolkning i forarbeidene i Rt-1998-

1425, men se Zimmer (1999) s. 270 flg., som er uenig.  
116  Rt-1982-160, Rt-1955-1110 og Rt-1946-173.  
117  Avgjørelsene i denne kategorien kan naturlig omtales som «utvidende tolkning». Avgjørelser hvor man ikke 

hadde en lovtekst som kunne sies å tolkes utvidende, men man bygget på en ulovfestet omgåelsesnorm, er 

utelatt av utvalget fordi de ikke angår lovtolkning i streng forstand, jf. punkt 3.2.3. Det er derfor ikke naturlig 

med en mer inngående diskusjon av omgåelse. 
118  Rt-2014-801, se punkt 5.1.4 for en kort omtale. Jeg skiller mellom «hypotetisk lovgivervilje» og at en viss 

løsning er «forutsatt i forarbeidene», slik Høyesterett uttrykker det f.eks. i Rt-2005-117. 
119  Rt-1999-157 s. 162. I tillegg kommer at det neppe er samme grunn til å vektlegge forarbeider til forskrifter 

som forarbeid til lover. 
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lovgiverviljen som kunne identifiseres i komitéinnstillingen hadde ikke gitt opphav til noen 

særskilt bestemmelse i loven.120 Det var vanskelig å se at lovteksten som ble påberopt var skre-

vet for å realisere forutsetningen i forarbeidene.121 

 

I sakene hvor Høyesterett tolket utvidende på grunn av lovgivervilje utledet av forarbeidene, 

var det generelt nokså liten avstand mellom ordlyden og lovgiverviljen. Den utvidende tolk-

ningen fremsto derfor ikke som særlig dramatisk.122 Dette kan forklares som at der lovgiver 

ikke har truffet helt med formuleringen av ordlyden, men loven var ment å ramme et forhold, 

står ikke legalitetsprinsippet i veien for å realisere lovgiverviljen ved utvidende tolkning på 

bekostning av hensynene bak legalitetsprinsippet. I de tre tilfellene av omgåelse var avstanden 

mellom ordlyd og lovgivervilje muligens noe større, men her ligger det i sakens natur at loven 

er utformet med visse tilfeller for øyet. Når det viser seg at borgeren kan oppnå det uønskede 

resultatet på måter som lovgiver ikke hadde sett for seg da lovteksten ble skrevet, står ikke 

lovteksten i veien for å realisere lovgiverviljen. 

 

Materialet er begrenset, men tendensen til en intensjonal tolkningsstil i utvalget er klar. Dermed 

er det ikke sagt noe om hva som kreves for at Høyesterett skal identifisere en slik lovgivervilje 

i avgjørelsene. Noen ganger er lovgiverviljen klar nok, som der en lovendring er foretatt for å 

oppnå et gitt formål.123 Men i andre tilfeller kan man være uenig i de holdepunkter Høyesterett 

finner i f.eks. forarbeidene. Man kan også mistenke at Høyesterett selektivt finner støtte i for-

arbeidene der de mener resultatet ellers har gode grunner for seg, og ser vekk fra forarbeidsut-

talelser i motsatt retning. Hvordan man identifiserer lovgivervilje blir dermed sentralt om man 

skal forstå denne tolkningsstilen bedre. For i de tilfellene hvor Høyesterett mener forarbeidene 

er uklare på om de tilsier utvidende tolkning, får disse ikke alene gjennomslag i utvalget.124  

 

Å gå nærmere inn på prinsippene for slutning til lovgivervilje, hvor tolkning av forarbeider vil 

være et sentralt spørsmål, vil imidlertid føre for langt av sted.125 Det må være tilstrekkelig å 

peke på det slående ved avgjørelsene i utvalget: Hvis Høyesterett mener å finne lovgivervilje, 

                                                 
120  Lagmannsretten, hvis begrunnelse Høyesterett anså «fyldestgjørende» (s. 1095), uttalte at «[d]et måtte fremgå 

utvetydig av loven hvis ordet omsetning i [bestemmelsen] skulle ha en betydning som i så høy grad avvek fra 

vanlig sprogbruk» (s. 1101). 
121  Denne avgjørelsen er altså på grensen mot at det ikke fantes noen lovtekst å tolke utvidende. 
122  Et klart unntak fra denne generelle påstanden er Rt-1978-1430. 
123  Se f.eks. Rt-1982-160. 
124  Rt-2015-1360 (under eksplisitt henvisning til at å tolke utvidende med så uklare uttalelser i forarbeidene ville 

være «uforenlig med legalitetsprinsippet», jf. avsnitt 74), Rt-2009-1632 og Rt-1999-157. 
125  Se Bergo (2000) kapittel 5 for en behandling av dette spørsmålet.  
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så gjør lovteksten lite motstand i avgjørelsene i utvalget.126 Høyesterett legger i alle fall ikke an 

noen streng tolkningsstil med vektlegging på ordlyden i noen av avgjørelsene.127 Dette tyder på 

at Høyesterett i avgjørelsene prioriterer å lojalt realisere Stortingets vilje over den objektive 

lovteksten som det ultimate uttrykk for Stortingets maktutøvelse.  

 

Det som nå er sagt må ikke forstås dit hen at det gjelder et generelt «tolkningsprinsipp» om at 

lovtekst kan tolkes utvidende så lenge det står i forarbeidene. Det er sterke grunner som taler 

mot at lovgiver bevisst kan velge å utelate ting i lovteksten til fordel å lovgi i forarbeidene, og 

det finnes antakelig en grense for hvor utvidende tolkning det kan bli snakk om. På bakgrunn 

av datagrunnlaget lar en slik grense seg imidlertid ikke identifisere nærmere. 

 

Selv om en avgjørelse angår utvidende tolkning, kan ordlyden være mer eller mindre klar i 

relasjon til faktum. Jeg har ikke forsøkt å rangere ordlydens klarhet og dermed kategorisere 

typetilfeller av utvidende tolkning. Det kan tenkes at det skal mindre til for utvidende tolkning 

dersom ordlyden er iboende vag, som «i meget nær fremtid», enn der ordlyden har en mer 

veldefinert betydning, som «innen to måneder».128 En slik inndeling ville vært teoretisk tilfreds-

stillende, men utvalget gir ikke opphav til antakelser om graderinger innenfor kategorien. Hvor 

klar lovgiverviljen må være for å få gjennomslag kan antas å avhenge av ordlydens klarhet, men 

poenget her er altså at dersom lovgivervilje identifiseres, får den vanligvis gjennomslag. Det er 

mulig utvalget her har en slagside, men det er vanskelig å vurdere. 

 

At lovgiverviljen får gjennomslag på bekostning av ordlyden er i samsvar Bergos systematiske 

undersøkelse av Høyesteretts forarbeidsbruk. Bergo mener at i den grad Høyesterett kan iden-

tifisere en lovgivermening, får den vanligvis prioritet over lovteksten.129 I undersøkelsen av 

forvaltningssaker finner Bergo at forarbeidene får gjennomslag i ca. 3 av 4 tilfeller hvor de er i 

konflikt med lovteksten.130 Ved utvidende tolkning har litteraturen antydet at legalitetsprinsip-

pet skulle yte nokså betydelig motstand. Når lovgiverviljen synes å få gjennomslag i så stor 

grad, synes det begrunnet å snakke om en intensjonal tolkningsstil som et trekk ved Høyesteretts 

argumentasjon på forvaltningsrettens område, jf. også punkt 5.2, 5.3 og 5.4  

                                                 
126  At Høyesterett i Rt-1998-1425 tilsynelatende legger vekt på forarbeidene, som beror på en svært usikker slut-

ning, jf. fotnote 115, gir for så vidt støtte til at det viktige er om Høyesterett mener det finnes lovgivervilje. 
127  Men se særvotumet til dommer Kallerud i Rt-2014-538. 
128  Sml. f.eks. HR-2016-1286-A og Rt-1978-1430 («vanlig pris»). 
129  Slik forstår jeg Bergo (2000) s. 376–385. 
130  Bergo (2000) s. 581–582 og s. 653. Bergos undersøkelse omfatter avgjørelser med «kollisjon» mellom lovtekst 

og forarbeider fra 1967–1999, og utgjør 34 forvaltningsavgjørelser. Bergo skiller ikke på saker der myndighe-

tene har gjort et inngrep og der det er spørsmål om begunstigende vedtak eller annet. Dette tallet inkluderer 

både saker der forarbeidene er i favør av inngrep, og der de er i favør av ikke-inngrep. De inkluderer også 

både det Bergo kaller «innholdsanvisninger» og «formålsanvisninger» i forarbeidene, et skille jeg ikke har 

trukket her. 
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En mulig begrunnelse for prioriteringen av lovgiverviljen får vi i Rt-1978-1430, hvor Høyeste-

retts tolkning avviker betydelig fra ordlyden. Etter å ha presisert at når «lovens ord leder til et 

bestemt resultat, så må man være særdeles varsom med å la motivene gis gjennomslagskraft i 

strid med lovteksten», uttaler førstvoterende at han allikevel har «kommet til at motivene og 

hensynene bak en lovendring må gis fortrinn foran ordlyden» (s. 1441). Dette er begrunnet i 

«den plikt som forvaltningen har til å følge lovens forutsetninger og som er en hjørnesten i vår 

rettsanvendelse» (s. 1441).  

 

Avgjørelsen gir uttrykk for et utgangspunkt om at forvaltningen har plikt til å følge lovens 

forutsetninger, og at Høyesterett ikke setter seg over lojalitetsplikten i den grad domstolen er 

enig i hva som var lovgivers forutsetning. Når det demokratisk valgte Stortinget har funnet det 

nødvendig å gi forvaltningen hjemmel, og forvaltningen har funnet det hensiktsmessig å gjøre 

inngrep i samsvar med lovgiverviljen, har tolkningsresultatet støtte i to statsmakters oppfatning 

om hvilke inngrep som er nødvendige. For den tredje statsmakt å overprøve dette synspunktet 

kan da oppleves problematisk.  

 

På den annen side tilsier hensynet til individet nettopp i disse sakene at domstolen setter ned 

foten og spiller ballen tilbake til Stortinget. Borgerne bør kunne forvente at lovgiver klarer å 

skrive lover som gir uttrykk for hvilke inngrep de skal måtte tåle, og inngrep utenfor lovteksten 

kan oppleves illegitim. Inngrep utenfor ordlyden vil skape mindre forutberegnelighet enn nød-

vendig, og slutning til lovgiverviljen kan være tvilsom, som den skarpe dissensen i Rt-1978-

1430 viser, se også punkt 6.2. Hvordan denne problemstillingen normativt bør løses vil kunne 

variere, bl.a. med hvor klar loven er, men analysene tilsier at Høyesterett historisk har løst av-

veiningen til fordel for lovgiverviljen, på bekostning av individet. 

 

5.1.3 Reelle hensyn kan generelt ikke alene begrunne utvidende tolkning 

I fravær av en identifisert lovgivervilje, blir spørsmålet hvilke argumenttyper som kan begrunne 

en utvidende tolkning på bekostning av hensynene bak legalitetsprinsippet. Her er bildet noe 

mer brokete, og det er et avgrensningsspørsmål hvilke faktorer som bør fremheves, særlig fordi 

antallet avgjørelser etter hvert blir lite. F.eks. er det problematisk å tolke inngrepshjemler utvi-

dende på grunnlag av forvaltningspraksis alene, fordi dette har som konsekvens at lovstridig 

forvaltningspraksis medfører mer omfattende inngrep overfor borgerne enn lovgiver har gitt 

uttrykk for i forarbeider og lovtekst.131 Men siden dette og andre spørsmål er bedre behandlet 

andre steder, skal jeg begrense meg til å diskutere betydningen av reelle hensyn.132 

                                                 
131  Se Rt-2002-1322 og Rt-1963-61, hvor dette avvises, men i Rt-1999-1087 og Rt-1983-1290 inngår forvalt-

ningspraksis som en del av argumentene for utvidende tolkning.  
132  Om forvaltningspraksis, se bl.a. Eckhoff (2001) kapittel 9, og Fredriksen (2008) om betydningen av forvalt-

ningspraksis i skatteretten, hvor tre av de fire avgjørelsene i utvalget er fra. 
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Spørsmålet er om de reelle hensyn som begrunner et inngrep vil kunne tillegges avgjørende 

vekt i et tilfelle hvor det ikke finnes støtte i ordlyden eller lovgiverviljen. Dette stemmer i ut-

gangspunktet dårlig med ordlyden i Grunnloven § 113, og den generelle tendensen i avgjørel-

sene i utvalget er at dersom reelle hensyn alene tilsier en utvidende tolkning, synes de ikke å få 

gjennomslag.133 Det forekommer imidlertid sjelden at reelle hensyn er den eneste rettskildefak-

toren ved siden av ordlyden, men om vi inkluderer deres interaksjon med andre argumenter 

synes likevel bildet å være at reelle hensyn i utvalgsavgjørelsene ikke har vært tilstrekkelig til 

å begrunne utvidende tolkning så lenge det ikke finnes lovgivervilje. 

 

Dette bør være klart nok der myndighetene anfører at loven av legislative grunner burde fått en 

annen utforming.134 Men også der Høyesterett for så vidt er enig i at begrunnelsen for regelen 

svikter,135 at statens syn stemte best med lovens alminnelige regel,136 at resultatet om man fulgte 

ordlyden ville føre til uheldige beskatningsmessige konsekvenser,137 og at uttalelser i forarbei-

dene om lovens formål138 eller hensynene bak reglene139 trakk i utvidende retning, finner Høy-

esterett dette ikke tilstrekkelig. Høyesteretts begrunnelse for at reelle hensyn ikke får gjennom-

slag varierer. I noen avgjørelser finner Høyesterett lovteksten særlig klar, slik at den yter bety-

delig motstand mot utvidende tolkning.140 I andre tilfeller legges det mer vekt på at de reelle 

hensyn totalt sett ikke er entydige.141 Om vi hever blikket fra Høyesteretts eksplisitte begrun-

nelser, er det uansett felles for Høyesteretts behandling av reelle hensyn at de generelt ikke 

veier tungt nok til å begrunne avvik fra lovteksten i skjerpende retning. 

 

Dette bilder et imidlertid ikke helt entydig. Høyesterett synes å legge vekt på reelle hensyn i 

fire saker hvor de kommer til at det er tilstrekkelig hjemmel. Men i alle disse sakene opptrer de 

reelle hensynene sammen med andre tolkningsfaktorer.  

 

I HR-2017-344-A uttaler Høyesterett at system- og formålsbetraktninger måtte være «utslags-

givende» (avsnitt 37). Høyesterett aksepterte at det var snakk om en utvidende tolkning, men 

tolket forarbeidene dit hen at lovteksten ikke var valgt for å ta stilling til spørsmålet i saken 

                                                 
133  Å definere «reelle hensyn» kan være vanskelig, og jeg må henfalle til å henvise til avgjørelsene for en forkla-

ring av hvilke hensyn jeg mener. Her kan det være uenighet mellom jurister.  
134  Se f.eks. Rt-1962-909. Se også Rt-1947-64, hvor det ikke var lovtekst å forankre tolkningen i. 
135  Rt-2009-163. 
136  Rt-2002-1322. 
137  Rt-1999-1087. 
138  Rt-1990-1293. Her er det en uklar grense mot intensjonal tolkningsstil, men grensen er forsøkt trukket slik: 

Der lovgiverviljen tilsier en løsning av det konkrete spørsmålet, så er det «intensjonal tolkningsstil», mens der 

det er snakk om mer generelle formål med lovgivningen, er det «reelle hensyn».  
139  Rt-1985-957 og Rt-1985-977; dissens 3–2 i begge sakene (som angikk samme type spørsmål).  
140  Eksempler på dette er Rt-2002-1322, Rt-1995-455 og Rt-1990-1293. 
141  Rt-2009-1632, Rt-1985-957 og Rt-1985-977. 
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(avsnitt 30–32), og tolker generelt ned betydningen av lovens vilkår på dette punkt (avsnitt 33). 

Ordlyden var ikke bevisst valgt av lovgiver, og gjorde derfor lite motstand mot utvidende tolk-

ning.  

 

I Rt-2005-117 legger Høyesterett eksplisitt vekt på reelle hensyn, særlig å sikre fiskale interes-

ser, unngå mulighet for omgåelse og generelt hva som vil være rimelig (avsnitt 42). Høyesterett 

legger imidlertid også vekt på sammenhengen mellom bestemmelsene i loven, og bygger på et 

premiss om at lovgiver ved å velge forskjellig ordlyd i to bestemmelser som regulerte forskjel-

lige forhold måtte ha intendert en forskjell i meningsinnhold (avsnitt 38–41).  

 

Rt-1999-1087 gjaldt spørsmål om en ligningsnemnds saklige kompetanse til å behandle saker 

fra tiden før nemndas opprettelse. Nemnda hadde skjerpet ligningen, og nemndas kompetanse 

var da avgjørende for om det var hjemmel for dette inngrepet. Her legger Høyesterett vekt på 

at nemnda var opprettet for å behandle saker av den omtvistede karakter, og dermed var særskilt 

egnet (s. 1094). Men i tillegg legger Høyesterett vekt på at man ved opprettelse av tilsvarende 

spesialnemnder hadde gitt dem kompetanse til å behandle saker tilbake i tid (s. 1095).142 Hen-

synene bak legalitetsprinsippet veier nok ikke like tungt ved utvidende tolkning av en bestem-

melse om saklig kompetanse for en nemnd; så lenge det var hjemmel for endringsligningen så 

ble jo resultatet materielt riktig, selv om det var til skattyters ulempe.  

 

Den siste saken som skal nevnes er Rt-1983-1290, hvor Høyesterett uttaler at det var «gode 

reelle grunner» til å tolke utvidende en bestemmelse om i hvilke tilfeller man behøvde vegsje-

fens godkjennelse til å opparbeide avkjørsel fra riksvei (s. 1294). Det var likevel trolig mer 

sentralt at vegmyndighetenes oppfatning «hele tiden» hadde vært at slik opparbeidelse krevde 

godkjenning (s. 1294). 

 

Disse avgjørelsene viser at reelle hensyn sammen med andre faktorer kan tilsi utvidende tolk-

ning. Etter mitt skjønn fratar det ikke interessen i den opprinnelige observasjonen om at reelle 

hensyn alene sjeldent kan begrunne en utvidende tolkning. Den saken som i størst grad utgjør 

et avvik fra tendensen gjaldt en ligningsnemnds saklige kompetanse.  

 

Ettersom «reelle hensyn»-kategorien er mangslungen, er det vanskelig å identifisere de konk-

rete avveiningene domstolen står overfor med særlig presisjon. Men der argumentene for utvi-

dende tolkning primært er forankret i reelle hensyn, eller mer løse antakelser om lovens formål, 

står domstolen overfor en avveining mellom borgernes forventning om å kunne identifisere 

inngrepene på forhånd, og de interesser forvaltningen skal ivareta. Inngrep krever grunnlag i 

                                                 
142  Man kunne da tenke seg at det forhold at man ikke hadde gjort det for denne nemndas del talte mot at den 

hadde tilsvarende kompetanse, slik Høyesterett argumenterer i Rt-2009-1632. 
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lov. Reelle hensyn har vesentlig svakere forankring i grunnlaget for inngrepskompetansen, 

nemlig Stortingets lovgivningskompetanse, enn lovteksten selv. I kontrast til der det kunne 

identifiseres en lovgivervilje, synes her lovteksten – og borgerne – å vinne frem.  

 

5.1.4 Oppsummering 

På bakgrunn av overnevnte kan det trekkes den klare konklusjon at forvaltningsrettslige inng-

repsbestemmelser kan tolkes utvidende, og at det kan være flere grunnlag for slik tolkning. Det 

mest fremtredende er en identifisert lovgivervilje, men også hypotetisk lovgivervilje,143 reelle 

hensyn,144 likebehandling med andre tilfeller145 og forvaltningspraksis146 kan i visse tilfeller 

begrunne utvidende tolkning. Teorien har forsøkt å forklare variasjoner i hvorvidt det kan fore-

tas utvidende tolkning med en modell hvor legalitetsprinsippets hjemmelskrav er relativt, og 

bl.a. varierer med inngrepets karakter, jf. punkt 2.1. Særlig indikasjonen på at lovgivervilje ofte 

vil være tilstrekkelig for utvidende tolkning står i kontrast til en slik hypotese, fordi det indikerer 

at rettskildegrunnlaget for den utvidende tolkningen er mer sentralt enn inngrepets karakter. 

Dette betyr naturligvis ikke at inngrepets karakter er uten betydning for om det er tilstrekkelig 

hjemmel, men som jeg kommer tilbake til i punkt 6.3 må inngrepets karakter se i sammenheng 

med hjemmelsgrunnlaget og hva forvaltningen fra lovgivers side er gitt kompetanse til.  

 

Etter mitt skjønn viser også tre avgjørelser på psykisk helsevernområdet at inngrepets karakter 

ikke nødvendigvis påvirker «styrken» i hjemmelskravet. Tvungent psykisk helsevern, enten i 

form av tvangsmedisinering eller tvangsopphold i psykiatrisk institusjon, er blant de mest al-

vorlige inngrep myndighetene gjør mot uskyldige borgere. Men i tre avgjørelser har Høyesterett 

tolket ett av vilkårene for slik tvangsbruk utvidende. Spørsmålet var i alle sakene om pasienter 

som sluttet på antipsykotika ville forverres «i meget nær fremtid», som er et vilkår for tvang, 

jf. psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a. Ordlyden angir en uklar tidsgrense, 

men i de aktuelle sakene ble det lagt til grunn at forverringen ikke vil skje før etter tre til fire 

måneder. Tre til fire måneder er etter min språkforståelse ikke innen «meget nær fremtid». Li-

                                                 
143  Rt-2014-801 og Rt-2005-117 (ved vurderingen av om senere vareeier var «vareeier» i lovens forstand). 
144  HR-2017-344-A og Rt-1999-1087. 
145  HR-2016-1286-A og HR-2016-749-U. 
146  Rt-1983-1290. 
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kevel bygget Høyesterett i én avgjørelse en slik utvidende tolkning på hypotetisk lovgiver-

vilje,147 og i to andre avgjørelser på underrettspraksis, eksistensen av andre rettssikkerhetsga-

rantier og likebehandling av første- og andregenerasjons antipsykotika.148 At så tyngende inng-

rep ble akseptert med så lite støtte i lovteksten, og i de nyeste avgjørelsene nærmest i strid med 

forutsetninger i forarbeidene, underbygger at inngrepets styrke ikke er så sentralt for hjemmels-

kravets stryke som litteraturen har gitt uttrykk for.149  

 

Et annet trekk ved Høyesteretts argumentasjon som harmonerer dårlig med alminnelige anta-

kelser om legalitetsprinsippets hjemmelskrav, er betydningen av begrunnelsen for lovtekstens 

utforming. Om man legger til grunn at legalitetsprinsippet skal sikre forutberegnelighet gjen-

nom å øke vekten av ordlyden ved utvidende tolkning, skulle ikke begrunnelsen for lovtekstens 

utforming ha betydning for dens gjennomslag; det er dens objektive utforming som er sentral. 

Men i fem avgjørelser legger Høyesterett tilsynelatende vesentlig vekt på at det ikke var holde-

punkter i forarbeidene for at lovteksten var valgt for å regulere forholdet som falt utenfor ord-

lyden.150 I Rt-1978-1430 uttaler en fraksjon av Høyesteretts flertall at «lovens formulering må 

sies å være lite heldig og lite gjennomtenkt» og at bestemmelsen da ikke kan «tolkes strengt 

etter ordlyden» (s. 1449). Der Høyesterett mener at det ikke ligger en lovgivervilje bak ordlyden 

– ordlyden er ubevisst valgt – gjør ordlyden tilsynelatende mindre motstand mot utvidende 

tolkning.  

 

Dette understøtter lovgiverviljen som sentral – om ikke den dominerende faktor – ved tolk-

ningen av inngrepsbestemmelser, og inviterer til en motsetningsslutning. Dersom lovteksten er 

begrunnet som en avgrensning av forvaltningens kompetanse i relasjon til rettsspørsmålet, skal 

det mer til for å fravike den.151 Ved bevisst valgt ordlyd er lovgiverviljen i samsvar med ordly-

                                                 
147  Rt-2014-801. I Ot. Prp. nr. 11 (1998–99) s. 80 ble det lagt til grunn en maksimumsgrense på to måneder. 

Spørsmålet kom opp på grunn av utvikling av nye medisiner som ikke fantes da loven ble skrevet, og Høyes-

terett gjør antakelser om hva lovgiver ville ment om disse fantes den gang. Førstvoterende gir tilsynelatende 

selv uttrykk for at dette er en utvidende tolkning, jf. avsnitt 33. 
148  HR-2016-749-U og HR-2016-1286-A. Avgjørelsene angikk samme spørsmål, og sistnevnte er en avdelings-

behandling av spørsmålet som ble avgjort i førstnevnte. I HR-2016-1286-A presiserer førstvoterende alvoret 

i inngrepet, men anfører fem grunner for at en utvidende tolkning likevel kan foretas. Av disse er imidlertid 

to av dem negative, dvs. de gir kun svar på innvendinger, og er ikke positive grunner. Etter mitt skjønn er det 

problematisk at det legges vekt på likebehandling med tilfellene i Rt-2014-801, når denne klart bygger på en 

forutsetning om at tilfellene i HR-2016-1286-A ikke skal være omfattet, og forarbeidene til loven klart gir 

uttrykk for at det skal gjelde en tidsgrense på to måneder. Avgjørelsene sett i sammenheng representerer grad-

vis utvidelse av inngrepshjemlene på grunn av rettspraksis.  
149  Som påpekt av Østenstad (2011) s. 304–312, særlig s. 308, kan dette ha sin forklaring både i konsekvensene 

av å ikke åpne for utvidende tolkning og de personelle og prosessuelle rettssikkerhetsgarantiene som finnes. 
150  HR-2017-344-A, Rt-2015-203, Rt-2014-801, Rt-1978-1430 og Rt-1973-730. 
151  En variasjon av dette er der Høyesterett uttaler at det ville vært «nærliggende» å løse spørsmålet i lovteksten 

om en viss tolkning skulle få gjennomslag, se Rt-2009-1632 avsnitt 41. 
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den. En slik motsetningsslutning vil harmonere godt med at det sentrale i Høyesteretts argu-

mentasjon ikke er ordlyden selv og det signal til borgerne som ligger i den, men lovgiverviljen. 

At begrunnelsen for lovtekstens utforming i begge retninger kan være sentral for hjemmelsvur-

deringen, er et trekk også ved de andre tolkningsspørsmålene. 

 

Samlet sett gir analysene av «utvidende tolkning»-spørsmålet inntrykk av at rettskildefaktoren 

med tilknytning til loven – «lovgiverviljen» – vesentlig lettere kan begrunne utvidende tolkning 

enn reelle hensyn, som har en svakere tilknytning til loven som grunnlag for inngrep. 

 

5.2 Vag ordlyd 

5.2.1 Oversikt 

Spørsmålet i dette kapittelet er hva som skal til for å oppfylle Grunnlovens krav om «grunnlag 

i lov» ved inngrep når lovens ordlyd er vag i relasjon til faktum, jf. § 113. Jeg undersøker her 

hvilke krav Høyesterett stiller til hjemmelen i de 27 avgjørelsene i utvalget hvor ordlyden er 

vag, jf. punkt 4.3.2.2.  

 

Det er som nevnt antatt at det gjelder et særskilt hjemmelskrav på legalitetsprinsippet område. 

Men det er få, om noen, uttalelser i teorien som gir en pekepinn på hvilke krav som stilles til 

hjemmelen når ordlyden er vag.152 Spørsmålet er av interesse av særlig to grunner: For det 

første er subsumsjon under vag ordlyd et generelt og relativt ofte forekommende tolknings-

spørsmål ved inngrep på legalitetsprinsippets område, og det er derfor viktig å forstå hvordan 

de grunnleggende hensynene bak legalitetsprinsippet ivaretas når Høyesterett løser dette tolk-

ningsspørsmålet. For det andre viser analysen av praksis at Høyesterett i flere avgjørelser har 

konkludert med at myndighetene manglet hjemmel på grunn av uklart hjemmelsgrunnlag ved 

vaghet. Slik Høyesterett argumenterer spiller hensynene bak legalitetsprinsippet en rolle ved 

tolkningen, og denne bør beskrives.  

 

Den sentrale observasjonen i dette kapittelet er at i avgjørelsene hvor det forelå kvalifisert retts-

anvendelsestvil ved subsumsjonen under vag ordlyd, konkluderte Høyesterett med at det ikke 

var tilstrekkelig hjemmel. Konklusjonen bygger på analysene av hvordan Høyesterett argumen-

terer, og jeg etablerer den i to ledd. Først viser jeg at hjemmelskravet synes å knytte seg til 

usikkerheten ved rettsanvendelsen, og ikke ordlydens vaghet alene, jf. punkt 5.2.2. For det 

andre påvises det en tendens til at der Høyesterett mener det foreligger kvalifisert rettsanven-

delsestvil, så kommer domstolen til at hjemmelen er utilstrekkelig, jf. punkt 5.2.3. Dette argu-

mentasjonsmønsteret undersøkes nærmere i punkt 5.2.4.  

 

                                                 
152  Monsen (2013) s. 422 er den som er klarest på dette, men han sier ikke noe om hvordan legalitetsprinsippet 

har betydning for argumentasjonen. 
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5.2.2 Hjemmelskravet knytter seg til rettskildebildet som helhet 

I dette punktet diskuterer jeg to alternative teorier om hva som kreves for at hjemmelskravet 

skal være oppfylt ved vag ordlyd.  

 

Det første alternativet er at hjemmelskravsvurderingen knytter seg til egenskaper ved ordlyden, 

slik at kvalifisert (semantisk) vaghet ved subsumsjonen under ordlyden medfører at det ikke er 

tilstrekkelig hjemmel.153 Det andre alternativet er at vurderingen knytter seg til deler av eller 

det samlede rettskildebildet, slik at det eventuelt er (epistemisk) usikkerhet om subsumsjonen 

under det ferdigtolkede vurderingstemaet som er avgjørende.154  

 

Begge de alternative teoriene er forenelige med kravet om «grunnlag i lov» i Grunnloven § 113. 

Den semantiske teorien forstår «lov» som «lovtekst», kombinert med en påstand om at kvalifi-

sert vaghet medfører at lovteksten svikter som grunnlag for inngrep. Den epistemiske teorien 

innebærer at «lov» betyr «loven ferdig tolket», og at ved kvalifisert tvil om subsumsjonen er 

det ikke grunnlag for å subsumere faktum under lovens regel.  

 

Utvalget inneholder ingen avgjørelser hvor Høyesterett kom til at det ikke var hjemmel etter en 

vurdering av ordlyden alene, og en analyse av avgjørelsene i utvalget gir ingen støtte til den 

semantiske teorien. Høyesteretts argumentasjon gir i stedet inntrykk av at alle rettskildefaktorer 

kan oppveie vagheten i ordlyden og tilsi at det er hjemmel.155 Utvalget inkluderer avgjørelser 

med svært vag ordlyd, som hvorvidt en erstatning for nedbrent ungskog skulle regnes som «ut-

bytte» fra driften, jf. Rt-1965-357. Ved vaghet har lovgiver ikke avgjort hjemmelsspørsmålet 

ved ordlyden, og Høyesteretts argumentasjon gir uttrykk for at rettsanvenderen da står nokså 

fritt til å vektlegge de beste grunner for å realisere lovens formål. Dette er for så vidt i samsvar 

med den åpne norske metodelæren, hvor en mengde rettskildefaktorer kan være opphav til ar-

gumenter.156 Legalitetsprinsippet synes ikke å avskjære noen argumentkilder per se. 

 

Det må nevnes at noen uttalelser i avgjørelsene hvor Høyesterett kom til at det var utilstrekkelig 

hjemmel er formulert slik at de først og fremst synes å rette seg mot ordlydens manglende klar-

het. I den nevnte Rt-1965-347 uttaler førstvoterende at det for hjemmel i saken «må foreligge 

                                                 
153  «Simpel» semantisk underbestemthet kan åpenbart ikke være tilstrekkelig. Jf. Skjerdals minimumskrav til 

ordlydens presisjon, (1998) s. 56. 
154  Jeg bruker «vurderingstema» om den norm subsumsjonen foretas under. Den formuleres ved tolking. 
155  Sml. avgjørelsene ved utvidende tolkning nevnt i punkt 5.1.3, hvor det er flere eksempler på at Høyesterett 

sier at f.eks. reelle hensyn ikke er tilstrekkelig til å begrunne utvidende tolkning. 
156  Høgberg (2007) s. 25 fremhever sammenhengen mellom en regel om at kvalifisert rettsanvendelsestvil kom-

mer borgeren til gode i strafferetten, og det han kaller den «realistiske» rettskildelæren, hvor reelle hensyn er 

en rettskildefaktor. 
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uttrykkelig lovhjemmel eller tydelig støtte i skattelovgivningen» for beskatning.157 Uttalelsen 

leder oppmerksomheten mot ordlyden. Men som påpekt i punkt 4.2 må slike uttalelser tolkes, 

og det er ikke holdepunkter for at Høyesterett med uttalelsen mente at ordlydens vaghet i seg 

selv var tilstrekkelig for å konkludere med at det ikke var hjemmel.158 

 

Det er også et viktig poeng at vaghet er uunngåelig ved lovskriving. En tolkningsstil som tilsa 

at man satt til side en bestemmelse bare på grunn av ordlydens vaghet i den konkrete saken ville 

stride med domstolens plikt til lojalt å forsøke å realisere lovens og lovgivers formål, avveid 

mot andre viktige hensyn.159  

 

Disse observasjonene kan ikke motbevise den semantiske teorien, ettersom det kan tenkes at det 

finnes avgjørelser som ikke er med i utvalget hvor Høyesterett har ansett en myndighetshand-

ling som uhjemlet alene på grunn av vag ordlyd.160 Men i lys av de nevnte innvendinger, og at 

Høyesteretts praksis gir støtte til den epistemiske teorien, jf. punkt 5.2.3, bør vi legge denne til 

grunn.  

 

5.2.3 Hjemmelskravet knytter seg til kvalifisert usikkerhet ved subsumsjonen  

I utvalget er det fem avgjørelser hvor Høyesteretts flertall kom til at det ikke var tilstrekkelig 

hjemmel under henvisning til uklarhet ved hjemmelen, og ett slikt mindretallsvotum.161 Avgjø-

relsene synes å bygge på en forutsetning om at dersom det er kvalifisert rettsanvendelsestvil 

ved subsumsjonen, så strekker ikke hjemmelen til. I begrunnelsene gjennomgår Høyesterett 

bl.a. forarbeider, tidligere retts- og forvaltningspraksis og reelle hensyn, og argumentasjonen 

gir inntrykk av at dommerne søker entydige holdepunkter for subsumsjonen. Der retten konk-

luderte med at det ikke var tilstrekkelig hjemmel fremheves problemene med å finne konsistente 

                                                 
157  Rt-1965-347 s. 351. Se også mindretallet i Rt-1961-784. 
158  I Rt-1965-347 legges det da også vesentlig vekt på forarbeidene, jf. punkt 5.2.4. 
159  Se Eckhoff (2001) s. 152 flg. og Bernt (2014) s. 143 flg. for dette poenget, som må antas å ligge i den døm-

mende virksomhet selv, jf. Grunnloven § 88. 
160  Her kan det innvendes at ingen har påstått den semantiske teorien i litteraturen. Men siden dette er et ubeskre-

vet område, er det hensiktsmessig å stille opp de teoretiske alternativene og ta stilling til dem, og teorien er en 

presisering av klarhetskravet.  
161  Rt-2006-1105, Rt-2002-1411, Rt-1995-980, Rt-1965-347 og Rt-1958-841, samt mindretallet i Rt-2002-94. 

Høyesterett kom til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel i totalt ni avgjørelser. I de fire øvrige kom domstolen 

til at det ikke er hjemmel uten å nevne hjemmelskravet (Rt-2015-1360, Rt-2015-168, Rt-1997-1646 og Rt-

1981-554). Her synes årsaken til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel å være at det generelt var få rettskilde-

faktorer å støtte tolkningen på, og Høyesterett var derfor henvist til å presisere vurderingstemaet selv. I de tre 

førstnevnte avgjørelsene var det dissens, og det var uenighet både om vurderingstema og vektlegging av for-

skjellige sider av faktum i subsumsjonen. Det var snakk om faktum som ikke var overskuet av lovgiver, og 

argumentasjonen er nært knyttet til det konkrete faktum. Jeg ser vekk fra disse avgjørelsene i den videre ana-

lysen fordi det er svært uklart hvilken rolle legalitetsprinsippet har spilt i argumentasjonen, om noen. 



44 

 

krav til hva som kreves for tilstrekkelig hjemmel og den generelle usikkerheten ved subsumsjo-

nen.162 Her ligger fokuset tilsynelatende på at rettskildebildet var så usikkert at hjemmelen svik-

tet. Men ikke en hvilken som helst tvil er tilstrekkelig. I avgjørelsene hvor Høyesterett kom til 

at det ikke var tilstrekkelig hjemmel, fremheves det at det var vesentlig usikkerhet om sub-

sumsjonen. På den annen side fremheves ikke usikkerhet ved subsumsjonen i begrunnelsen til 

mindretallet i disse sakene, som indikerer at tvilen er sentral for utfallet av hjemmelsvurde-

ringen.163 Se punkt 5.2.4 for mer omfattende omtale og analyse av avgjørelsene. 

 

At hjemmelskravet kan få betydning for tolkningen først ved kvalifisert rettsanvendelsestvil 

støttes også av at det kun er i 11 av 27 avgjørelser at Høyesteretts flertall tar opp spørsmålet om 

inngrepet står i et problematisk forhold til hjemmelskravet.164 Når Høyesterett i 16 av 27 av-

gjørelser kommer til at myndighetene hadde tilstrekkelig hjemmel uten å problematisere hjem-

melskravet, kan det tyde på at rettsanvendelsestvilen ikke var tilstrekkelig kvalifisert til at hjem-

melskravet utgjorde noen skranke.  

 

Høyesterett gir eksplisitt uttrykk for dette i Rt-2014-257. Etter å ha kommet til at det var hjem-

mel for inngrepet, uttaler førstvoterende avslutningsvis at tolkningen av hjemmelen etter hans 

oppfatning ikke reiser «slik tvil at det er nødvendig å gå inn på spørsmålet om legalitetsprinsip-

pet utgjør noen skranke for det resultat jeg er kommet til».165 Her gir førstvoterende tilsynela-

tende uttrykk både for at legalitetsprinsippet er en skranke og at denne skranken angår tvil om 

subsumsjonen, likevel slik at det må være en viss grad av tvil for at det skal være verdt å drøfte 

den. Man skal ikke ta slike generelle uttalelser som avgjørende for innholdet i legalitetsprinsip-

pets hjemmelskrav, men uttalelsen støttes altså av Høyesteretts konkrete argumentasjon. 

 

                                                 
162  Se særlig Rt-2002-1411 s. 1419 (rettsgrunnlaget var «uklårt og usikkert» og «uklårt») og s. 1424 («spørsmålet 

… er svært uklart», og knytter dette opp mot kravet om «klar hjemmel»); mindretallet i Rt-2002-94 s. 105 

(«uklart og usikkert rettsgrunnlag»); Rt-1995-980 s. 986 (krevde «rimelig sikkerhet» for at lovgiver hadde 

ment å gi hjemmel for beskatning) og s. 990 («uklar og lite gjennomarbeidet» hjemmelsgrunnlag); Rt-1965-

347 s. 351 («[r]imelig å legge noen vekt på at hensynet til skattyternes rettsbeskyttelse tilsier at en ‘inntekt’ 

av en så tvilsom og hypotetisk natur som den omtvistede, bør ha klar lovhjemmel»). 
163  Se mindretallet i Rt-2002-1411 og flertallet i Rt-2002-94. 
164  Rt-2014-257, Rt-2010-306, Rt-2006-1105, Rt-2002-1411, Rt-2002-94, Rt-2001-382, Rt-2001-282, Rt-1995-

980, Rt-1991-74, Rt-1965-347 og Rt-1958-841. 
165  Rt-2014-257 avsnitt 71, uthevet her. 
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Der Høyesteretts kom til at det var tilstrekkelig hjemmel for inngrepet, legger domstolen vekt 

på en rekke forskjellige argumenttyper. Høyesterett mener bl.a. at forutsatt lovgivervilje,166 ge-

nerelt lovformål og reelle hensyn,167 samt at innpassing av faktumtypen blant andre kjente ty-

petilfeller (likhets- og ulikhetsargumentasjon på bakgrunn av bl.a. tidligere praksis)168 kan være 

tilstrekkelig til å presisere vag ordlyd. Når Høyesterett legger avgjørende vekt på disse fakto-

rene ved løsningen av spørsmålet, og ikke problematiserer hvorvidt inngrepet har tilstrekkelig 

grunnlag i lov, er det naturlig å ta det som et uttrykk for at legalitetsprinsippet ikke utgjorde 

noen problematisk skranke. Dersom det kan utledes argumenter fra andre rettskildefaktorer enn 

ordlyden i én retning, er det tilstrekkelig for hjemmel.  

 

Etter dette kan det påvises som et generelt trekk ved argumentasjonen i avgjørelsene i utvalget 

at i sakene hvor Høyesterett retter oppmerksomheten mot at det forelå kvalifisert rettsanvendel-

sestvil, konkluderte retten med at hjemmelen var utilstrekkelig.169 Eller, med språkbruk hentet 

fra et annet rettsområde, kvalifisert rettsanvendelsestvil kom borgeren til gode.170 Dersom det 

kunne identifiseres argumenter utledet av de andre rettskildefaktorene i retning av at det var 

hjemmel for inngrepet, sto ikke vag ordlyd i veien for hjemmel. 

 

Dette er etter mitt skjønn et interessant funn, fordi det gir en antydning om et argumentasjons-

mønster ved vag ordlyd som ikke tidligere har vært identifisert. Det er en presisering av hjem-

melskravet for et sentralt tolkningsspørsmål. Der ordlyden er vag og domstolen heller ikke i 

andre rettskildefaktorer finner veiledning, kan det grunnleggende synspunkt at det er myndighe-

tene som må ha hjemmel ved inngrep få gjennomslag, jf. punkt 6.1. 

 

5.2.4 Lovgiverviljen som sentral faktor for om det er tilstrekkelig hjemmel 

Spørsmålet er så om dette argumentasjonsmønsteret har noen mer finmaskede trekk. Drøftelsen 

i dette punktet vil primært bygge på trekk ved Høyesteretts argumentasjon, men jeg skal også 

foreta en viss vurdering av denne i lys av grunnleggende hensynene som gjør seg gjeldende.  

 

Forutsetningen for drøftelsen er at det foreligger kvalifisert rettsanvendelsestvil i det konkrete 

tilfellet. Men hvor kvalifisert denne må være for at den medfører at hjemmelen ikke strekker 

til, er uklart. Her kan man tenke seg en vurdering som bygger på proporsjonalitet; jo kraftigere 

                                                 
166  Rt-2015-913 og Rt-1961-784. 
167  Rt-2015-168, Rt-2012-840, Rt-2001-382, Rt-2000-1921 og Rt-1964-484. 
168  Bl.a. Rt-2003-504, Rt-1997-1646 og Rt-1958-583. 
169  Man kan ikke slutte at dette er den eneste måten legalitetsprinsippet virker på ved vag ordlyd. En slik slutning 

krever en gjennomgang av all Høyesteretts praksis. 
170  Se argumentene for et tilsvarende «prinsipp» i strafferetten i Høgberg (2007).  
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inngrepet er, desto mindre tvil om rettsanvendelsen kan tolereres. Dette er i samsvar med tradi-

sjonelle tanker om et relativt legalitetsprinsipp. Jeg har imidlertid motforestillinger mot dette 

som et generelt standpunkt, se bl.a. punkt 5.1.4 og særlig punkt 6.3. Det er dessuten vanskelig 

å si hvilke normative retningslinjer et slik generelt standpunkt vil gi rettsanvenderen.171 I dette 

punktet argumenterer jeg for at en bedre teori om hva som skal til for at det er utilstrekkelig 

hjemmel er at domstolen oppfatter at lovgiver ikke har ment å gi hjemmel for inngrep i den 

aktuelle situasjonen. Dette er en tentativ konklusjon på et begrenset rettskildegrunnlag, men 

indikerer likevel en mulig presisering av den vurderingen Høyesterett foretar, eller bør foreta.  

 

Først undersøkes de fem relevante avgjørelsene hvor Høyesterett konkluderte med at det ikke 

var tilstrekkelig hjemmel. På tross av sine naturlige særegenheter er i alle fall fire av dem etter 

mitt skjønn forent i at Høyesterett fant det usikkert om lovgiverviljen omfattet myndighetenes 

inngrep, og dette utgjør en sentral del av begrunnelsen for at hjemmelen var utilstrekkelig.  

 

Avgjørelsen i Rt-2006-1105 gjaldt gyldigheten av et vedtak om at sau på ubestemt tid skulle 

holdes borte fra et rovdyrtruet beiteområde.172 Vedtaket var truffet med hjemmel i dyrevernlo-

ven § 24 tredje ledd, jf. § 2, slik den lød i 2002, som ga kompetanse til å gi pålegg som dyre-

vernnemnda anså «naudsynt» for å oppnå at dyr «ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål».173 

Spørsmålet angikk altså om det var hjemmel for rettsfølgen, og saken gjaldt tolkningen av den 

«rettslig standarden» i § 2 (avsnitt 44). Høyesterett presiserte vurderingstemaet som en «avvei-

ning av de lidelser som dyret risikerer å bli påført, mot de oppofrelser som dyreeieren kan på-

legges for at denne risikoen skal fjernes eller reduseres» (avsnitt 44). Hva de bygget på ved 

presiseringen fremgår ikke eksplisitt,174 men gitt dette vurderingstemaet mente Høyesterett at 

vedtaket ble uforholdsmessig tyngende, og inntar dermed et inngrepsperspektiv.175 Vedtaket 

gikk «langt ut over de byrder som lovgiveren kan ha ment skulle kunne pålegges dyreeieren» 

(avsnitt 44).  

 

To av sakene hvor det manglet tilstrekkelig hjemmel gjaldt tolkningen eiendomsskatteloven § 

4 andre ledd, jf. § 3. Bestemmelsen gir kommunene hjemmel til å pålegge eiendomsskatt på 

«verk og bruk», som følges av en oppregning av ikke-uttømmende eksempler, jf. andre 

punktum. Lovbestemmelsen har sin opprinnelse i en lov fra 1882, og den aktuelle lovteksten 

                                                 
171  Siden legalitetsprinsippet skal utgjøre en beskyttelse for borgerne, bør normen være egnet for å begrense retts-

anvenderens frihet i hjemmelsvurderingen.  
172  Dette var bare ett av flere vedtak som ble vurdert. 
173  Etter mitt skjønn er det vagt hva som ligger i «naudsynt» sett i sammenheng med den rettslige standarden i § 

2. Denne avgjørelsen grenser likevel mot utvidende tolkning. 
174  Men om tolkningen uttaler domstolen at plikten i § 2 var «straffesanksjonert», som tilsa at den måtte gis et 

innhold som «så langt mulig sikrer klarhet og forutberegnelighet» (avsnitt 44).  
175  Avsnitt 42 («ytterst tyngende») og avsnitt 44 generelt. 
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var videreført fra landsskatteloven 1911.176 I Rt-2002-1411 var spørsmålet om det kunne på-

legges eiendomsskatt på frittflytende oppdrettsanlegg i sjøen. I Rt-1995-980 var spørsmålet om 

det med hjemmel i bestemmelsen kunne pålegges eiendomsskatt på NRKs radiosenderanlegg 

på Kvitsøy. Spørsmålet i begge sakene angikk altså om den «alderdommelige og kasuistiske» 

bestemmelsen kunne anvendes på ting som ikke eksisterte da loven ble skrevet.177 I begge av-

gjørelsene legger Høyesterett tilsynelatende avgjørende vekt på at hjemmelsbestemmelsen var 

gammel, kasuistisk og ikke tilpasset de endrede samfunnsforhold, og at det derfor var usikkert 

om lovgiver hadde ment at det skulle være hjemmel for inngrep i slike tilfeller.178 At usikkerhet 

om lovgiverviljen var sentral i disse avgjørelsene understøttes av at Høyesterett i begge avgjø-

relsene mente at lovgiver burde ta stilling til spørsmålet.179 

 

I Rt-1965-347 var spørsmålet om en erstatningssum for nedbrent ungskog kunne beskattes som 

«utbytte» fra skognæring, jf. landsskatteloven § 48 første ledd. Høyesterett drøftet først om 

brannskadeerstatning økonomisk sett var inntekt, men konkluderte ikke i spørsmålet fordi det 

måtte foreligge «uttrykkelig lovhjemmel eller tydelig støtte» i skattelovgivningen for beskat-

ning.180 Lovteksten ga en «meget detaljert oppregning» av former for utbytte som kunne be-

skattes, og det var påfallende at brannskadeerstatning ikke var nevnt. Enda viktigere var det at 

den forberedende lovkomité var «fullt oppmerksom på problemet» med skattlegging av slik 

inntekt, men likevel ikke hadde tatt stilling til spørsmålet; man «skulle ha ventet» at lovgiver 

hadde nevnt brannskadeerstatning om det skulle beskattes.181 Vi ser her at selv om argumenta-

sjonen er rettet mot uklarheten som heftet ved rettskildebildet og at lovteksten selv i denne 

situasjonen burde gi uttrykk for typetilfellet, var det sentralt at lovhistorien skapte tvil om at 

lovgiveren hadde ment at forholdet skulle være omfattet. 

 

                                                 
176  Se Rt-1995-980, Rt-1998-1756 og Rt-2014-257 for litt om forhistorien til bestemmelsen. 
177  Karakteristikken «alderdommelige og kasuistiske» ble først brukt av dommer Christiansen i Rt-1995-980, og 

ble gjentatt i Rt-2002-1411. 
178  I Rt-1995-980 uttales det at man «må ha en rimelig sikkerhet for at de lovgivende myndigheter har ment at 

enhver virksomhet som etter dagens endrede forhold har likhetstrekk med industriell produksjon, skal kunne 

gjøres eiendomsskattepliktig som verk og bruk» (s. 986). Se også dommer Christiansens særvotum, hvor han 

uttaler at beskatningshjemmelen var så «uklar og lite gjennomtenkt» at lovgiveren måtte ta stilling til spørs-

målet (s. 990). I Rt-2002-1411 uttales at: «Det er tale om alderdommelege og kasuistiske reglar. I nokre tilfelle 

kan det synest tilfeldig om eit anlegg eller ei innretning går inn under reglane i lova eller ikkje, og i tilfelle 

kva som er grunnlaget for å skilje mellom ulike typar av aktivitetar» (s. 1420). Det var «uklart om det er heimel 

for eigedomsskatt» (s. 1420). 
179  Se Brukstuen (2017) s. 15–17, som behandler avgjørelsene i en undersøkelse Høyesteretts oppfordringer til 

lovgiver om lovendring. 
180  Alle sitatene i dette avsnittet er til Rt-1965-347 s. 350 og 351. 
181  Sml. avgjørelsen i Rt-2014-538, hvor Høyesterett også bygger på en presumsjon om at hvis et tilfelle skulle 

omfattes av en inngrepsbestemmelse, så måtte det vært nevnt i forarbeidene. 
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Rt-1958-841 gjaldt spørsmålet om en leieavgift kunne nedsettes med hjemmel i Administra-

sjonsrådets bestemmelser om reduksjon av «festeavgift». Høyesterett løste spørsmålet konkret, 

da de mente at leietiden på ti år ble fastsatt fordi utleier selv ville få bruk for tomtene, og at det 

da ikke var spørsmål om tomtefeste.182 Det forelå ingen forarbeider i saken, men Finansdepar-

tementet hadde oppfattet bestemmelsens slik at den kun omfattet leieforhold av en viss varighet. 

Saken er altså ikke et eksempel på at Høyesterett eksplisitt kommer til at det ikke var tilstrek-

kelig hjemmel på grunn av sviktende lovgivervilje, og Høyesterett uttaler at inngrep i «bestå-

ende kontraktsforhold» må ha «klar hjemmel» (s. 843). Dette kan ved første øyekast se ut som 

en uttalelse som går imot påstanden om at det kun er ved kvalifisert rettsanvendelsestvil kom-

binert med sviktende lovgivervilje at Høyesterett kommer til at det ikke er tilstrekkelig hjem-

mel. Men uttalelsen er generell og har ikke vært bestemmende for utfallet, da saken ble løst 

konkret. Som hevdet må slike uttalelser ikke tolkes etter sin ordlyd, og avgjørelsen går derfor 

etter mitt skjønn ikke imot påstanden om lovgiverviljens betydning.  

 

I én av to avgjørelser hvor mindretallet kom til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel, ser man 

også spor av usikkerhet rundt lovgiverviljen. I Rt-2002-94 s. 108 uttaler andrevoterende: «Etter 

loven og forarbeidene er det langt fra klart hvorledes en teknisk utvikling av denne karakter bør 

bedømmes.» I Rt-1961-784 legger mindretallet vekt på at saken gjaldt anvendelse av en eks-

propriasjonsbestemmelse, og således krevde «klar hjemmel i loven» (s. 787). Begrunnelsen 

diskuterer ikke lovgiverviljen, men mindretallet må antas å ha avvist flertallets oppfatning om 

at det ikke kan ha vært lovgivers mening å beskytte den aktuelle typen interesser (s. 787). 

 

Etter dette kunne man undersøkt avgjørelsene hvor Høyesterett kom til at det var tilstrekkelig 

hjemmel for å identifisere om de bygger på en forutsetning om at det ikke var sviktende lovgi-

vervilje for resultatet. Men Høyesterett uttaler seg sjeldent om forutsetninger for utfallet, og det 

blir i stor grad spekulasjon som kan preges av forutinntatthet om man skulle foreta en slik ana-

lyse. Det kan likevel nevnes at det ikke er eksempler i utvalget på at Høyesterett uttaler at det 

er tvil om at lovgiverviljen strakk seg like langt som inngrepet i avgjørelser hvor domstolen 

kom til at det var tilstrekkelig hjemmel. Jeg skal i stedet fremheve noen avgjørelser hvor Høy-

esterett eksplisitt har lagt vekt på lovgiverviljen og dens forhold til ordlyden. 

 

Den første avgjørelsen som kan nevnes er Rt-2010-306, som gjaldt spørsmålet om forurens-

ningsloven § 51 ga hjemmel til å pålegge et morselskap plikter for forurensning et datterselskap 

var ansvarlig for. Det var vagt om faktum kunne subsumeres under ordlyden, men i forbindelse 

                                                 
182  Det kan stilles spørsmål ved om en leietid på ti år overhodet kan være «tomtefeste», men dette er etter mitt 

skjønn vagt. 
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med anførselen om at bestemmelsen var så vag at den stred mot klarhetskravet uttaler førstvote-

rende: «Jeg er enig i at bestemmelsen er noe vag, men, som jeg har redegjort for, ble denne 

lovgivningsteknikken bevisst valgt for å gi forurensningsmyndigheten mulighet til å fastsette 

pliktsubjektet etter en konkret vurdering, og jeg mener at dette må aksepteres.»183 Anførselen 

knyttet seg altså til lovtekstens generelle vaghet, og ikke bare at den var vag i det konkrete 

tilfellet. Men Høyesterett fant altså at denne generelle vagheten var uproblematisk da den var 

bevisst valgt fra lovgivers side. Å anvende bestemmelsen slik forurensningsmyndighetene 

hadde gjort, var derfor ikke i strid med lovgiverviljen. 

 

Også i Rt-2001-282 legger Høyesterett vekt på begrunnelsen for ordlyden. Saken angikk gren-

sen mellom «gave» og «realisasjon» i selskapsskatteloven § 5-2, og dermed avgrensningen av 

gavebegrepet mot gavesalg. Lovgiver hadde valgt å la det stå åpent hvor grensen gikk, og Fi-

nansdepartementet hadde i et brev, som var ytterligere presisert i Lignings-ABC, gitt retnings-

linjer for grensen. Høyesterett forklarte at forvaltningens forståelse var «i [godt] samsvar med 

en naturlig språklig forståelse av gavebegrepet», og at ved den «forsiktige grensedragningen 

departementet har lagt opp til, er hensynet til legalitetsprinsippet tilstrekkelig ivaretatt i denne 

saken» (s. 288). Lovgiver hadde overlatt grensedragningen til praksis, og det var derfor ikke 

holdepunkter for at lovgiverviljen ikke strakk til ved forvaltningens presisering av det vage 

begrepet.184 

 

I de to avgjørelsene jeg nå har nevnt, legger Høyesterett altså vekt på at lovgiver hadde ment å 

gi forvaltningen frihet til å gjøre inngrep. Avgjørelsene hvor lovgiver bevisst hadde overlatt til 

forvaltningen å presisere vag ordlyd viser at det ikke var behov for noen lovgivervilje om det 

konkrete rettsspørsmål.  

 

I avgjørelsene hvor det ikke var tilstrekkelig hjemmel, er det et trekk ved argumentasjonen at 

domstolen var usikker på om lovgiverviljen strakk seg like langt som inngrepet. Når grensen 

mellom tilstrekkelig og utilstrekkelig hjemmel ved vag ordlyd skal fastlegges, kan lovgivervil-

jen derfor synes å være sentral. Ofte vil det ikke kunne identifiseres en lovgivervilje eller en 

forutsatt lovgivervilje ved vag ordlyd, fordi spørsmålet i sakene som kommer for Høyesterett 

ofte gjelder subsumsjon av faktum som ikke var overskuet av lovgiver.185 Men manglende lov-

givervilje er ikke det samme som at rettsanvenderen mener at lovgiverviljen svikter. For å ta 

stilling til om lovgiverviljen svikter, må inngrepet vurderes opp mot loven, forarbeidene og de 

formål lovgiver mente å tilgodese med hjemmelen. Her vil det kunne være tvil. Man kan da 

                                                 
183  Rt-2010-306 avsnitt 78. 
184  Se også Rt-1961-784 s. 787, hvor Høyesterett utelukker at det var sviktende lovgivervilje. 
185  Se f.eks. Rt-2015-1360, Rt-2001-382 og Rt-1991-745. 
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lure på hva vi vinner ved å fokusere på sviktende lovgivervilje sammenliknet med påstanden 

om at generell kvalifisert rettsanvendelsestvil kan tilsi at det ikke er tilstrekkelig hjemmel. 

 

Tre argumenter kan anføres: For det første er det et trekk ved Høyesteretts argumentasjon at 

Høyesterett i de sakene hvor det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel ved vag ordlyd spesifikt 

peker på usikkerhet ved lovgiverviljen. Dette kan naturligvis forsøkes å forklares som tom re-

torikk eller en måte å forankre resultatet på som er i samsvar med en sentral tolkningsfaktor. 

Men i den grad man tar Høyesteretts uttalelser på alvor, kan man ikke se vekk fra dette. 

 

For det andre gjør fokuset på den sviktende lovgiverviljen vurderingstemaet litt fastere enn kun 

å knytte det til rettsanvendelsestvil generelt. Dette vil bidra til å stramme opp rettsanvendelsen 

og dermed øke forutberegneligheten.  

 

For det tredje er vektleggingen av lovgiverviljen i samsvar med grunnleggende hensyn i for-

valtningsretten. Selv om det er unyansert å skjære hele forvaltningsretten over en kam, er det 

uomtvistelig at den skal ivareta viktige samfunnshensyn ved bl.a. å gi hjemmel for inngrep 

Storting og forvaltning mener er nødvendige i dag og i fremtiden. Grunnloven overlater til den 

utøvende makt å sette lovene ut i livet, og ved vag ordlyd må forvaltningen foreta en vurdering 

av om hjemmelen er tilstrekkelig i det konkrete tilfellet. Om hjemmelen skulle svikte på grunn 

av generell kvalifisert tvil, ville viktige interesser kunne lide; miljøskader blir ikke ryddet opp, 

staten går glipp av skatteinntekter og barn kan bli tilbakeført til foreldre uten omsorgsevne.186 

Det kan derfor være grunnlag for en viss tilbakeholdenhet ved overprøvingen av forvaltningens 

vurdering av hjemmelsspørsmålet. Om vi sammenlikner med strafferetten, er den tilbakesku-

ende i sine sanksjoner, og det er domstolen som gjør inngrep i første instans, jf. Grunnloven § 

96. Mens den straffbare handlingen er begått i fortiden, og manglende hjemmel kun medfører 

ikke-straff, vil hjemmelssvikt for forvaltningsvedtak ha konsekvenser for viktige samfunnsin-

teresser, og hjemmel kan ikke skaffes i ettertid, jf. Grunnloven § 97. Om det i strafferetten 

gjelder et prinsipp om at generell rettsanvendelsestvil skal komme den tiltalte til gode,187 kan 

det altså være grunn til å legge en strengere norm til grunn i forvaltningsretten, som krever at 

det også er usikkert om lovgiverviljen strekker seg like langt som inngrepet; da lider ikke sam-

funnsinteressene i større grad enn lovgiver har ment å gi hjemmel til.  

 

                                                 
186  Man kan innvende at det vil være adgang til å legge vekt på disse hensyn ved tolkningen. Selv om det ikke 

alltid vil være tilfellet, vil det i så fall ikke være kvalifisert rettsanvendelsestvil, og tilfellet faller utenfor forut-

setningen.  
187  Se Høgberg (2007), som ikke presiserer vurderingstemaet utover «kvalifiserte rettsanvendelsestvil».  
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Dette forslaget inviterer til spekulasjon om lovgiverviljen, og gir således ikke opphav til en fast 

norm. Imidlertid kan man tenke seg typetilfeller hvor domstolen har holdepunkter for at lovgi-

verviljen svikter, og denne typen spekulasjon skiller seg ikke vesentlig fra andre tilfeller hvor 

domstolen tar standpunkt til lovgiverviljen.188 

 

Et større problem er nok at normen kan gå på bekostning av borgeren. Ved å snevre inn den 

kvalifiserte tvilen som vilkår for hjemmelssvikt, vil det være tilstrekkelig hjemmel for flere 

inngrep. Samtidig behøver det ikke gå vesentlig på bekostning av forutberegneligheten. Med 

en tilleggsvurdering av om lovgiverviljen svikter, vil vurderingen muligens bli enklere for bor-

geren.  

  

Dette forslaget til presisering av hjemmelskravet ved vag ordlyd bygger på relativt få avgjørel-

ser og noen overordnede hensyn. I tillegg til usikkerheten som hefter ved slutninger basert på 

få avgjørelser, er det ikke grunn til å tro at Høyesterett vil føle seg bundet av noe krav om at 

lovgiverviljen må svikte for at hjemmelen skal svikte. Forslaget går ut på mindre enn dette; 

påstanden er kun at hvorvidt lovgiverviljen svikter trolig vil være et sentralt element i hjem-

melsvurderingen.  

 

5.2.5 Oppsummering 

Etter dette kan det konkluderes med at Høyesteretts argumentasjon ved vag ordlyd synes å fo-

rutsette en skranke for hvor kvalifisert rettsanvendelsestvilen kan være før domstolen konklu-

derer med at det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel. Hvor den nærmere grensen går, er imid-

lertid et vanskelig spørsmål. I punkt 5.2.4 foreslo jeg at grensen kan trekkes ved om det er tvil 

om at lovgiverviljen strekker seg like langt som inngrepet, men det hefter mer tvil ved denne 

konklusjonen enn den forrige.  

 

Disse konklusjoner trekkes med det forbehold at det kan finnes avgjørelser som ikke er i utval-

get hvor Høyesterett argumenterer på vesentlig andre måter ved vag ordlyd. Men det rokker 

ikke ved det sentrale funn i dette kapittelet: at Høyesterett i flere avgjørelser kom til at det ikke 

var tilstrekkelig hjemmel under henvisning til at rettskildebildet er kvalifisert uklart. 

 

Heller ikke i Høyesteretts argumentasjon ved anvendelse av bestemmelser med vag ordlyd sy-

nes inngrepets karakter å ha stor betydning for rettsanvendelsen, jf. punkt 5.1.4. Høyesterett 

legger sjelden vekt på hvor tyngende inngrepet er. I det klareste eksempelet på et inngrepsfokus, 

Rt-2006-1105, var det etter lovens regel lagt opp til en forholdsmessighetsvurdering («naud-

synt») ved angivelsen av inngrepskompetansen, og Høyesterett mente at denne var overskredet. 

                                                 
188  Vi har sett eksempler på to typetilfeller: gammel og kasuistisk lovtekst som ikke var tilpasset endrede sam-

funnsforhold og der det fremgår av forarbeidene at lovgiver var klar over problemet, men ikke tok stilling.  
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Også i Rt-2001-382 legger Høyesterett vekt på inngrepets karakter når Høyesterett nokså aty-

pisk tar stilling til styrken i hjemmelskravet ved vurderingen av om det er tilstrekkelig hjem-

mel.189 Men spørsmålet i saken var på grensen til utvidende tolkning, og Høyesterett la avgjø-

rende vekt på lovens generelle formål da domstolen kom til at hjemmelen var tilstrekkelig. 

Saken gjaldt om bedriftseier eller tidligere arbeidstakere hadde rett til et premiefond, og var 

således ikke et meget tyngende inngrep. Disse avgjørelsene rokker derfor ikke ved den generelle 

observasjonen at inngrepssynspunktet er lite fremtredende i Høyesteretts argumentasjon når 

domstolen tar stilling til om forvaltningen hadde tilstrekkelig hjemmel. Inngrepsstyrken er i alle 

tilfeller mindre fremtredende som eksplisitt element i Høyesteretts argumentasjon enn littera-

turen har antydet. 

 

Det bør også nevnes at Høyesterett ved vag ordlyd legger vekt på om ordlyden fremstår som et 

bevisst valg fra lovgiver. Der lovgiver bevisst har valgt å benytte en vag ordlyd ved angivelsen 

av forvaltningens kompetanse, synes det ikke å bli tale om hjemmelssvikt.190 Dette underbygger 

konklusjonen om lovgiverviljens betydning på feltet, og at Høyesterett aksepterer at svært vag 

ordlyd bevisst benyttes av lovgiver for å ivareta forvaltningens behov for fleksibilitet. Høyes-

terett utviser altså lojalitet overfor lovgivers lovgivningsteknikk på bekostning av en forutbe-

regnelig ordlyd, som kan gi borgeren mer veiledning om når forvaltningen kan gjøre inngrep.191 

 

Det er verdt å merke seg at mens «vag ordlyd»-spørsmålet angår subsumsjonen, angår «utvi-

dende tolkning»-spørsmålet rammene for forvaltningens kompetanse mer generelt.192 Når usik-

kerheten knytter seg til subsumsjonen er hjemmelsvurderingen noe annerledes. Nesten all ord-

lyd vil være vag i relasjon til ett eller annet faktum Ved vaghet står domstolen overfor en ba-

lansering av hensynet til borgernes rettssikkerhet på den ene siden, og styringshensyn og flek-

sibilitet for forvaltningen på den andre. Lovgiver kan ikke unngå all vaghet. Vi bør derfor skille 

                                                 
189  Mindretallet i Rt-1961-784 nevner at det må gjelde et krav om klar hjemmel ved ekspropriasjon, noe som må 

antas å bygge på inngrepets karakter. Også i Rt-1958-841 legger Høyesterett vekt på at saken gjelder et inngrep 

i eksisterende kontraktsforhold, men dette var som sagt ikke avgjørende i saken. 
190  I Rt-2010-306 foretas en helt uvanlig rigorøs ordlydstolkning, hvor bl.a. tempus drøftes. 
191  For en kritikk av Høyesteretts argumentasjon i Rt-2010-306 på dette punktet, se Innjord/Pihlstrøm (2012) 
192  At tolkningsspørsmålet angår subsumsjonen har også den konsekvens at læren om tilbakeholdenhet ved dom-

stolsprøving kommer til anvendelse, jf. Vangsnes (2014). Dette er fremme i Rt-2000-670, Rt-1995-1427 og 

Rt-1986-199, og selv om det i Rt-2000-670 og Rt-1986-199 var anført at det krevdes klar hjemmel, legger 

ikke Høyesterett vekt på dette i noen av avgjørelsene. Interessant nok er det en viss spenning mellom legali-

tetsprinsippets hjemmelskrav og læren om tilbakeholdenhet. På den ene siden legalitetsprinsippets hjemmels-

krav, som i visse tilfeller kan tilsi at hjemmelen er utilstrekkelig om rettsanvendelsestvilen er kvalifisert. I 

motsatt retning trekker imidlertid tilbakeholdenheten, som tilsier at domstolen er tilbakeholden med å over-

prøve forvaltningens subsumsjon. Det er en forutsetning for at sakene er i utvalget at forvaltningens sub-

sumsjon har hatt som resultat at det er tilstrekkelig hjemmel. Det er nettopp i vagheten at skjønnet utøves. Så 

fremt forvaltningen har bygget på et forsvarlig skjønn under riktig vurderingstema, antar jeg at det skal mye 

til for at Høyesterett etterpå sier at hjemmelen ikke er tilstrekkelig klar, og slik lar hjemmelskravet utveie 

tilbakeholdenheten. Høyesteretts konkrete argumentasjon i de tre avgjørelsene synes å underbygge dette.  
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mellom vaghet i den konkrete saken, og ordlyd som er generelt vag og upresis, dvs. er vag for 

mange faktum, slik at den gir relativt lite veiledning til borgerne om begrensningene i deres 

frihet.  

 

At en ordlyd er vag i relasjon til et konkret faktum, kan ikke være en generell innvending mot 

å anvende bestemmelsen i henhold til lovgivers forutsetninger eller de reelle hensyn som gjør 

seg gjeldende. Mer omfattende vaghet vil derimot gi forvaltningen mye frihet ved anvendelse 

av inngrepshjemlene, og reiser større rettssikkerhetsspørsmål. Høyesterett synes å ha løst denne 

balanseøvelsen ved å være lojal mot lovgivers intensjon der ordlyden bevisst er gjort vag, og 

domstolene synes å anlegge en høy terskel for at hjemmelen svikter på grunn av både generell 

og konkret vaghet. Kun ved kvalifisert rettsanvendelsestvil som knytter seg til alle rettskilde-

faktorene kommer Høyesterett til at hjemmelen svikter. Selv om det trolig er et moment i denne 

vurderingen at ordlyden er generelt vag, jf. avgjørelsene i punkt 5.2.4, fremgår det ikke av Høy-

esteretts argumentasjon at man legger mye vekt på den manglende veiledning som gis i lov-

teksten. Generelt synes det å være en viss tilbakeholdenhet i overprøvingen av forvaltningens 

anvendelse av vage inngrepshjemler. Det ligger likevel en viktig rettssikkerhetsgaranti i at uav-

hengige domstoler kan ta stilling til om forvaltningens lovtolkning og subsumsjon er riktig også 

ved vag ordlyd. Ved at uavhengige domstoler tar stilling til spørsmålet, sikres kontroll med en 

forvaltning som kan bli for ensidig opptatt av de hensyn den er satt til å ivareta.193  

 

5.3 Flertydig lovtekst 

5.3.1 Oversikt 

Spørsmålet i dette kapittelet er hva som skal til for å oppfylle Grunnlovens krav om «grunnlag 

i lov» ved inngrep når inngrepshjemmelen er flertydig. Rettsanvenderen står overfor flertydig 

lovtekst når inngrepsbestemmelsen kan forstås på minst to distinkte måter, jf. punkt 4.3.2.3. I 

de 21 avgjørelsene i denne kategorien kan derfor lovteksten forstås på to måter, hvor det ene 

tolkningsalternativet gir forvaltningen hjemmel, og det andre ikke gjør det. Det kreves imidler-

tid grunner utledet av andre rettskildefaktorer enn den isolerte ordlyden for å foreta et valg 

mellom tolkningsalternativene – noe annet ville gjøre rettsanvendelsen vilkårlig.  

 

Hvilke argumenter som kan avgjøre dette tolkningsspørsmålet er likevel ikke gitt. I litteraturen 

diskuteres ikke legalitetsprinsippets rolle ved flertydig lovtekst særskilt. Om vi betrakter hen-

synene bak legalitetsprinsippet isolert, tilsier disse at rettsanvenderen velger det minst inngri-

pende tolkningsalternativ som er konsistent med lovteksten. Hva dette mer presist betyr, disku-

terer jeg i punkt 5.3.2. 

 

                                                 
193  Se f.eks. Eckhoff (1963) s. 231. 
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Det sentrale spørsmålet er dermed hvordan Høyesterett tolker flertydige inngrepshjemler. I 

punkt 5.3.3 undersøker jeg hva som skal til for at Høyesterett velger det mest inngripende tolk-

ningsalternativet, altså på tvers av resultatet legalitetsprinsippet tilsier. Tendensen i avgjørel-

sene er at Høyesterett ikke stiller strenge krav til rettskildegrunnlaget for å velge det mest inn-

gripende tolkningsalternativet. I punkt 5.3.4 viser jeg at Høyesterett kan synes å velge det minst 

inngripende alternativet hvis det er (svært) kvalifisert tvil om hvilket tolkningsalternativ som 

skal velges. Konklusjonen er at Høyesterett synes å ta det minst inngripende tolkningsalterna-

tivet som et utgangspunkt ved tolkningen av flertydige inngrepshjemler, men at det ikke skal 

mye til for å oppveie dette. 

 

5.3.2 Hjemmelskravet tilsier det minst inngripende tolkningsalternativ 

Hensynene bak legalitetsprinsippet tilsier at det minst inngripende tolkningsalternativet velges 

ved flertydig lovtekst. Begrunnelsen for dette ligger primært i hensynet til borgernes frihet. 

Borgerne skal ikke tåle mer omfattende inngrep i sin frihet enn lovgiver har fastsatt på forhånd. 

Ved flertydighet er lovteksten ikke «klar» i én forstand av ordet, og borgerne har ikke fått klar 

beskjed i loven om at deres frihet kan begrenses i den mest inngripende betydning som er kon-

sistent med lovteksten. Flertydighet er i prinsippet mulig å unngå fra lovgivers side, slik at 

denne uklarheten i lovgivningen til en viss grad beror på dårlig lovgivning.194 I avveiningen 

mellom borgernes frihet og de interessene myndighetene søker å ivareta ved loven, tilsier altså 

hensynene bak legalitetsprinsippet at lovgivers interesser viker når problemet har oppstått der.  

 

Ofte vil det være enkelt å identifisere hvilket tolkningsalternativ som er minst inngripende. Når 

Høyesterett i Rt-2015-995 må velge mellom å tolke «fusk» i universitets- og høgskoleloven 

§ 4-7 første ledd bokstav b med et vilkår om subjektiv klander ved overtredelse av reglene ved 

eksamen, eller kun som objektiv overtredelse av reglene, er det klart at sistnevnte i større grad 

begrenser borgernes frihet. Det rammer flere tilfeller enn det første. Her er det førstnevnte tolk-

ningsalternativet entydig mindre inngripende. Men noen ganger vil det ene tolkningsalternativet 

slå ut til borgerens fordel i noen tilfeller, men til borgerens ulempe i andre. Et eksempel er 

identifikasjonsregler i skatteretten.195 I disse situasjonene er altså ikke ett av tolkningsalternati-

vene entydig mindre inngripende enn det andre. Spørsmålet er om legalitetsprinsippet i slike 

situasjoner tilsier at domstolen velger det tolkningsalternativet som i den konkrete saken er 

minst inngripende. 

 

                                                 
194  Kolflaath (2004b) s. 472 omtaler det som et «arbeidsuhell», men se Skjerve (2012) punkt 11.3. 
195  Se Rt-1996-516 som eksempel. Høyesteretts tolkning medførte en identifikasjon av ektefeller i relasjon til en 

fradragsbestemmelse, noe som «noen ganger [slår] ut til gunst, andre ganger til ugunst, for den som har oppe-

båret gevinst eller lidt tap» (s. 519). Et annet eksempel er tidfestingsregler, se Rt-2002-1322 (utvidende tolk-

ning), som viser at spørsmålet går på tvers av tolkningsspørsmål. 
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Ved flertydighet står rettsanvenderen overfor et prinsipielt valg om hvilket av to tolkningsalter-

nativer som skal legges til grunn ikke bare i den konkrete saken, men også i fremtiden.196 Etter 

mitt skjønn tilsier ikke hensynene bak legalitetsprinsippet at man velger et gitt tolkningsalter-

nativ dersom dette ikke entydig medfører lavest inngrepsintensitet overfor borgerne. Lovtolk-

ning ved flertydig lovtekst er stillingtaken til et prinsipielt spørsmål, og da bør ikke det konkrete 

saksforholdet som kommer for domstolen ha betydning for hvordan spørsmålet løses, muligens 

på andre borgeres bekostning.197  

 

Flertydigheten i avgjørelsene er av litt forskjellig karakter, og det kan være forskjellige grader 

av meningsforskjell mellom tolkningsalternativene.198 Flertydigheten i utvalget er utelukkende 

semantisk flertydighet, og flertydigheten i avgjørelsene er sjeldent slik at vi i hverdagsspråket 

ville skilt mellom de aktuelle tolkningsalternativene som distinkte betydninger av samme 

term.199 Poenget er at i lovtekstens møte med verden – faktum – aktualiseres to betydninger 

som lovteksten ikke gir grunnlag for å skille mellom. Da kan betydningene også ha den inter-

essante egenskap, påpekt av Kolflaath, at man står overfor en vid og en snever betydning av 

termen.200 Et eksempel finner vi i Rt-1999-946, som gjaldt betydningen av «opløst» i skattelo-

ven § 32 tredje ledd. Dersom et datterselskap var «opløst», var det hjemmel til å pålegge mor-

selskapet datterselskapets skatt. Flertallet mente at «opløst» betød skatterettslig oppløst, det vil 

si at selskapet opphørte som skattesubjekt. Mindretallet mente imidlertid at «opløst» betød sel-

skapsrettslig oppløst. Hvis et selskap er selskapsrettslig oppløst, er det skatterettslig oppløst, 

men ikke motsatt. Vi ser da at vi har to overlappende betydninger, men ett som er videre, og 

som dermed gir hjemmel til inngrep i flere tilfeller. Legalitetsprinsippet tilsier da at den snevre 

betydningen velges.  

 

                                                 
196  Kolflaath (2004a) s. 59 påpeker at mens vaghet knyttes til enkelttilfeller (og dermed mer avgrensede typetil-

feller), gir flertydighet opphav til prinsippavgjørelser. 
197  Dette synspunktet har en viss støtte i Rt-1996-516, hvor Høyesterett fremhever at tolkningsalternativet borge-

ren argumenterer for ikke var entydig mindre inngripende enn statens. Jeg har likevel inkludert disse avgjø-

relsene i utvalget fordi det ikke er sikkert at disse hensynsorienterte argumentene får gjennomslag i praksis. 
198  I språkvitenskapen skiller man mellom homonymi, hvor en term har to ubeslektede betydninger, og polysemi, 

hvor en term har to beslektede betydninger, se Alnes (2017) for en enkel oversikt med videre henvisninger. 

Jeg har ikke benyttet denne distinksjonen i analysene fordi grensedragningen mellom homonymi og polysemi 

er uklar, og fordi begrepsdannelsen etter mitt skjønn ikke bringer mye til analysene. Slik jeg forstår begreps-

paret er flertydigheten i avgjørelsene preget av polysemi, og ikke homonymi.   
199  Jeg diskuterer derfor ikke skillet mellom grammatisk og semantisk/leksikalsk flertydighet. Se Skjerve (2012) 

kapittel 11 for en nærmere analyse av flertydighet i norsk sammenheng og argumenter for å legge til grunn 

det han kaller et «vidt» begrep om flertydighet. 
200  Kolflaath (2004b) s. 467–468. 
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5.3.3 Hva kan begrunne valg av mest inngripende tolkningsalternativ?  

Det følger med nødvendighet av utvalgsprosedyren at forvaltningens inngrep i avgjørelsene 

bygger på det mest inngripende tolkningsalternativet konsistent med den flertydige lovteks-

ten.201 For domstolen anfører borgeren at man ved tolkningen skal velge et mindre inngripende 

tolkningsalternativ. Spørsmålet om Høyesteretts argumentasjon ved flertydige inngrepsbestem-

melser kan da analyseres ved å undersøke hvilke argumenter Høyesterett har lagt vekt på ved 

valg av det mest inngripende tolkningsalternativet. Dette forteller oss om den ene siden av gren-

sen for hva som skal til for at hensynene bak legalitetsprinsippet får gjennomslag. Den andre 

siden av grensen – avgjørelsene der Høyesterett kom til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel – 

analyseres i neste punkt. 

 

Høyesterett kom til at det var tilstrekkelig hjemmel i 16 av 21 avgjørelser. Allerede dette tilsier 

at legalitetsprinsippet får lite gjennomslag. Kun i to saker kom Høyesteretts flertall til at det 

ikke var tilstrekkelig hjemmel under henvisning til legalitetsprinsipp-argumentasjon.202 I de øv-

rige tre avgjørelsene hvor Høyesterett kom til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel, var det 

tilsynelatende andre faktorer enn legalitetsprinsippet som var avgjørende for resultatet. Da av-

gjørelsene ikke synes å ha noen særlig side mot legalitetsprinsippet, ser jeg stort sett vekk fra 

dem i det videre.203  

 

Jeg nevner først at den intensjonale tolkningsstilen er dominerende også her.204 I den grad man 

med rimelig sikkerhet kan konstatere at lovgiver har ment å gi hjemmel for det mest inngripende 

tolkningsalternativet, utveier det andre argumenter, herunder legalitetsprinsippet. På grunn av 

robustheten i dette funnet på tvers av tolkningsspørsmålene, drøftes det ikke nærmere.  

                                                 
201  Helt presist er forvaltningens tolkningsalternativ kun mer inngripende enn det borgeren anfører. Men jeg kaller 

det gjennomgående «det mest inngripende», da det er mest inngripende av de aktuelle tolkningsalternativene. 
202  Rt-2005-577 og Rt-1961-146, se punkt 5.3.4. 
203  Rt-1972-578 var avsagt under dissens 3–2, og er på grensen til innskrenkende tolkning. Flertallet la avgjørende 

vekt på systemhensyn, mens mindretallet mente at det ikke var grunnlag for det de oppfattet som innskren-

kende tolkning av den grunn. Rt-1962-273 gjaldt beskatning av gevinst ved verdipapirhandel, og gjaldt valg 

mellom to bestemmelser som sett i sammenheng ga opphav til to tolkningsalternativer. Forarbeidene var etter 

Høyesteretts syn tydelige på at slik gevinst ikke skulle beskattes, og beskatning ville bryte med 40 års lig-

ningspraksis til ulempe for skattyter, se Fredriksen (2008) s. 234–235. Plenumsdommen inntatt i Rt-1952-566 

gjaldt fravikelse av Rt-1936-269, som var avsagt under dissens 5–2. Flertallet på 12 mente at ordlyden talte 

for at det ikke var hjemmel, men fant lovhistorien «helt bestemmende» for resultatet (s. 569). 
204  Det er varierende grad av støtte i lovgiverviljen i følgende avgjørelser: Rt-2015-1029 (bekrefter presumsjon 

utledet av sammenhengen i skatteloven i forarbeidene), Rt-2015-995 (det var gjort en lovendring som forut-

satte statens løsning), Rt-2005-750 (tidligere rettstilstand videreføres ved lovendring samt konkrete uttalelser 

i forarbeidene), Rt-2004-1105 (legger vekt på sammenheng med annen lovgivning og forarbeidene), Rt-2002-

618 (lovgivning for å gjennomføre internasjonal konvensjon, legger vesentlig vekt på hensynet til å effektivi-

sere målene i denne ved tolkningen) og Rt-1985-93 (endring av lovteksten i stortingskomiteen ble tolket slik 

at det ikke lå et ønske om realitetsendring bak den; faller tilbake på proposisjonen). I to avgjørelser legges det 

vesentlig vekt på lovgiverviljen i borgerens favør, se note 203. 
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Dersom det mest inngripende alternativ kan forankres i høyesterettsrettspraksis, får dette også 

gjennomslag. I Rt-2011-51 viderefører Høyesterett tidligere praksis om verdsettelsesmetode 

ved beregning av eiendomsskattetakst til også å gjelde de tilfeller hvor det foreligger en konkret 

og aktuell salgssum. I Rt-1937-843 utvides en tidligere avgjørelse, Rt-1934-127, til et litt annet 

tilfelle. Når Høyesterett først har foretatt et valg av tolkningsalternativ ved flertydig lovtekst i 

én sak, skal det nok mye til for at en sak som angår en tilgrensende problemstilling, men den 

samme lovteksten, løses annerledes.205  

 

Det bør også fremheves at i to avgjørelser legger Høyesterett vekt på at forvaltningen i trinnla-

vere normer har presisert regelverket på en slik måte at flertydigheten i loven ble avklart, og 

mener da at inngrep med hjemmel i det presiserte regelverket er innenfor rammene til legali-

tetsprinsippet.206 Om forholdet til legalitetsprinsippet uttaler førstvoterende i Rt-2015-995 av-

snitt 56: «Som jeg har redegjort for, er det ingen motstrid mellom lovens ordlyd og regelverket. 

Derimot er det gjennom regelverket foretatt en rettsteknisk presisering av lovens krav, noe som 

igjen er hjemlet i loven.» Ettersom inngrepet ved flertydig lovtekst alltid vil være konsistent 

med lovteksten («innenfor lovens ordlyd»), og en presisering i forskrift eller på annet vis må 

være innenfor lovens ramme, må det være en forutsetning for presisering at andre rettskildefak-

torer ikke ekskluderer det tolkningsalternativ som det foretas en presisering av. Presisering i 

trinnlavere normer kan ikke i seg selv være tilstrekkelig for å oppveie andre rettskildefaktorer 

som utelukker presiseringen.207  

 

Den siste rettskildefaktoren som skal fremheves, er lovens formål og andre reelle hensyn som 

avgjørende argument. I avgjørelsene i denne kategorien er forarbeidene tause og det finnes ikke 

relevant rettspraksis. Høyesterett må da velge mellom to tolkningsalternativer basert på andre 

faktorer. Formål og reelle hensyn får tilsynelatende gjennomslag i alle sakene de kan identifi-

seres, og et par illustrerende eksempler skal fremheves.  

 

Rt-2014-1281 gjaldt om det skulle betales merverdiavgift på varer/materialer en byggmester 

hadde brukt til oppføring av egen enebolig som også ble brukt til visninger av varene i nærings-

øyemed. Det skulle betales avgift når den næringsdrivende «tar ut vare» av virksomheten, jf. 

merverdiavgiftsloven § 14 slik den lød, og spørsmålet var om dette skulle forstås som ‘tar helt 

ut’ eller ‘tar delvis ut’. Varene var ikke tatt helt ut av virksomheten, ettersom eneboligen ble 

brukt i næringsøyemed, men spørsmålet var om det kunne beregnes forholdsmessig avgift på 

den delen som ble brukt til privat bruk. Forholdsmessig avgift var regulert for innkjøp av varer 

                                                 
205  Se Eckhoff (2001) s. 161. 
206  Rt-2015-995 og Rt-1997-1784 (flertallet). 
207  Se mindretallet i Rt-1997-1784 (s. 1798). Flertallet er enig i dette, jf. s. 1792, men det kommer ikke på spissen 

fordi etter flertallets mening kunne loven ikke forstås slik at den stengte for den aktuelle presisering. 
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til virksomheten, men ikke for uttak. Høyesterett uttaler at ordlyden «ikke gir noe klart svar», 

og at heller ikke forarbeider eller rettspraksis ga tolkningsbidrag (avsnitt 42). Høyesterett mente 

at forholdsmessig avgift stemte best med de bærende hensyn bak reglene; symmetri og konkur-

ransenøytralitet (avsnitt 46). Avslutningsvis avviser flertallet anførselen om at legalitetsprin-

sippet tilsa en annen løsning; det gjaldt ikke noe prinsipp om at rettsanvendelsestvil skulle 

komme borgeren til gode (avsnitt 47–48). Jeg kommer tilbake til denne uttalelsen, men argu-

mentasjonen forutsetter at legalitetsprinsippet ikke sto i veien for å legge vekt på de nevnte 

formål når det var lite å hente i de andre kildene. For samme poeng, se Rt-2008-96. 

 

I disse to sakene ble altså det mest inngripende tolkningsalternativ valgt på grunn av formålet 

med reglene, men Høyesterett hadde klare holdepunkter i forarbeidene for hva som var formålet 

med lovene. I tre andre avgjørelser hadde Høyesterett tilsynelatende ingen holdepunkter i loven 

eller forarbeidene for hva som var formålet, men likevel la domstolen avgjørende vekt på det 

som etter dommernes oppfatning var formålet med bestemmelsene. Av disse skal kun den tid-

ligere nevnte Rt-1999-946 behandles, da avgjørelsen var avsagt under dissens.208 

 

Spørsmålet var som nevnt om «opløst» i skatteloven § 32 betød ‘skatterettslig oppløst’ eller 

‘selskapsrettslig oppløst’. Flertallet på fire dommere mente at det sentrale formålet med regelen 

var å «hindre at skatteinnkrevingen blir gjort illusorisk», og konkluderte med at det var tilstrek-

kelig hjemmel etter å ha parert to innvendinger (s. 956). Mindretallet fant på den annen side det 

«klart» at «opløst» måtte bety ‘selskapsrettslig oppløst’, da formålet med regelen var å «sikre 

skattekreditorene mot at selskaper som har stilling som selvstendige skattesubjekter, blir avvik-

let og selskapsmidlene fordelt uten at det blir holdt igjen tilstrekkelige midler til å dekke sel-

skapets skatteforpliktelser» (s. 959). Dermed måtte det kreves selskapsrettslig oppløsning for å 

oppfylle formålet. Verken flertall eller mindretall forankrer sine respektive formål i autoritative 

kilder eller på annet vis, og det må da kunne sies å være betydelig tvil om tolkningen. I littera-

turen har mindretallet fått tilslutning.209 Spørsmålet var altså tvilsomt, men ingen av fraksjonene 

problematiserer forholdet mellom tolkningen og legalitetsprinsippet, selv om det var anført av 

skattyter at dette var «sentralt» (s. 952).  

 

Etter dette er inntrykk at lovens formål og eventuelle andre reelle hensyn uten motstand fra 

hjemmelskravet kan spille en avgjørende rolle ved tolkningen av flertydig lovtekst på legali-

tetsprinsippets område. Dette henger formodentlig sammen med at legalitetsprinsippet får mest 

gjennomslag når ordlyden gir støtte for ett resultat, og ved flertydig lovtekst gjør ikke lovteksten 

                                                 
208  De to andre avgjørelsene er Rt-1965-40 og Rt-1961-806, hvor det i alle fall ikke er vist til uttalelser i forarbei-

dene som underbygger de system- eller formålsbetraktninger som det legges avgjørende vekt på. Det kan være 

fordi avgjørelsene er eldre, men også i avgjørelser så langt tilbake var det etter mitt inntrykk vanlig å henvise 

til forarbeidene eller formålsbestemmelser om disse forelå.  
209  Kvalvåg (2000) s. 100. 
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motstand. Når man i norsk rett generelt kan legge vekt på reelle hensyn, er det ikke noe i Høy-

esteretts argumentasjon som gir inntrykk av at dette stiller seg annerledes ved tolkningen av 

inngrepshjemler.  

 

Avgjørelsene hvor Høyesterett kom til at det var tilstrekkelig hjemmel sier noe om de tilfellene 

hvor legalitetsprinsippet ikke har fått gjennomslag, og antyder således en grense for hvilke ar-

gumenter som er tilstrekkelig for å velge det mest inngripende tolkningsalternativet.210 Det skal 

ikke mye til. Men avgjørelsene gir ikke grunnlag for en slutning om hva som eventuelt skal til 

for at det minst inngripende alternativ skal velges. Det er spørsmålet i det neste punktet, hvor 

begrunnelsene i avgjørelsene hvor Høyesterett kom til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel er i 

fokus.  

 

5.3.4 Ved kvalifisert tolkningstvil velges det minst inngripende tolkningsalternativ 

I punkt 5.3.3 har jeg påvist at det ikke kreves forankring i særskilte rettskildefaktorer for at det 

mest inngripende tolkningsalternativet velges ved flertydig lovtekst. Men dette utelukker ikke 

at hjemmelskravet i visse tilfeller medfører at det minst inngripende tolkningsalternativet vel-

ges. I dette punktet viser jeg at Høyesteretts argumentasjon i tre saker synes å forutsette at det 

minst inngripende tolkningsalternativet er et utgangspunkt å falle tilbake på, og at det kan synes 

som at man faller tilbake på dette utgangspunktet ved kvalifisert tolkningstvil.  

 

Rt-2005-577 synes å være et tilfelle av dette. Spørsmålet var hvordan fradraget for skattemessig 

saldoavskrivning skulle beregnes for et selskap som gikk over fra avvikende regnskapsår til 

kalenderår som regnskapsår.211 Det fulgte klart av skatteloven § 44 første ledd bokstav c at 

selskapet hadde krav på fradrag for saldoavskrivning. Ligningsmyndighetene hadde foretatt 

forholdsmessig avskriving, mens selskapet mente det hadde krav på fradrag for hele året. Loven 

hadde ingen tekst som regulerte det aktuelle fradragsspørsmålet, og Høyesterett uttaler at «ver-

ken lovens ordlyd eller lovforarbeidene løser spørsmålet» om hvordan saldoavskrivningen 

skulle foretas (avsnitt 33). Loven var altså taus om et spørsmål som krevde en løsning, og det 

var to aktuelle tolkningsalternativer. 

 

Det fremgår av argumentasjonen at Høyesterett var beredt til å velge det mest inngripende tolk-

ningsalternativet (forholdsmessig saldoavskrivning) dersom systemhensyn tilsa det. Men det 

                                                 
210  Det bør være unødvendig å presisere at om gode grunner taler for det minst inngripende resultatet, vil det 

legges til grunn. Men dette er ikke i noe spenningsforhold til legalitetsprinsippet.  
211  Jeg nevner at det har vært diskutert i litteraturen om legalitetsprinsippets hjemmelskrav kommer til anvendelse 

ved tolkning av fradragsregler, se bl.a. Zimmer (2006) s. 289 og Banoun (2003) s. 89. Slik jeg forstår skatte-

reglene bygger de på et mål om netto skattying, det vil si beskatning av bruttoinntekt med fradrag for utgifter 

pådratt for å erverve inntekten, jf. skatteloven kapittel 5 og 6. Reglene om inntekt kan da ikke betraktes uav-

hengig av fradragsreglene, og hjemmelskravet må i utgangspunktet ha betydning i begge relasjoner.  
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avgjørende argumentet for at det ikke var tilstrekkelig hjemmel synes å ha vært, som Zimmer 

påpeker, at «statens synspunkt [ikke] ga løsninger som var fullt ut harmonisk med systemet 

ellers».212 Høyesterett konkluderer med at grunnene som var anført «ikke [er] sterke nok til å 

begrunne en løsning som verken har en forankring i lov, forarbeider eller i en entydig holdning 

til spørsmålet innen skattemyndighetene» (avsnitt 43). Selv om fullt fradrag for saldoavskriv-

ning kunne gi «uønsket skattekreditt» ved skifte av regnskapsår, måtte det kreves «sterkere 

holdepunkter enn de staten har vist til, for å komme til en annen løsning» (avsnitt 43).  

 

Høyesterett forutsetter her at det kreves «holdepunkter» for å velge det mest inngripende tolk-

ningsalternativ. I denne saken var det ikke tilstrekkelige holdepunkter. Argumentasjonen sam-

menfaller dermed med at legalitetsprinsippet tilsier at det minst inngripende alternativet velges 

så fremt det ikke finnes holdepunkter for noe annet. Argumentasjonen tyder på at disse holde-

punktene ikke behøver å være av typisk tungtveiende karakter, jf. punkt 5.3.3.  

 

Rt-1997-1784 viser hvordan det faktum at inngrepet er særlig tyngende kan ha betydning for 

hjemmelsvurderingen ved flertydig lovtekst. Saken gjaldt gyldigheten av bortfall av bosettings-

tillatelse for en pakistansk statsborger. Etter utlendingsloven 1988 § 12 fjerde ledd første 

punktum falt bosettingstillatelse bort når innehaveren hadde «hatt bopel utenfor riket sammen-

hengende i mer enn 2 år». Med hjemmel i loven var det fastsatt en forskrift som fastslo at 

«faktisk opphold utenfor riket likestilles med bopel utenfor riket», jf. utlendingsforskriften § 49 

annet ledd andre punktum. Spørsmålet var om denne forskriftsbestemmelsen var innenfor ram-

mene av loven, og et sentralt spørsmål var om «bopel» krevde bosettingshensikt, noe «faktisk 

opphold» ikke krever.  

 

Både flertallet på tre og mindretallet på to presiserte at det krevdes «klar» hjemmel for inngre-

pet, og flertallet kom til at dette kravet var oppfylt. Et slikt formulert hjemmelskrav står altså 

ikke i veien for å velge det mest inngripende tolkningsalternativet ved flertydig lovtekst. Tilsy-

nelatende ble det lagt avgjørende vekt på at man ikke fant noen holdepunkter for å kreve mer 

av «bopel» enn sammenhengende opphold utenfor riket.213 Mindretallet tolket «bopel»-vilkåret 

i kontrast til annen tekst i samme lov, som benyttet «oppholdt seg», og henviste til Justisdepar-

tementets rettledning om lovteknikk som også bygget på en meningsforskjell mellom «bopel» 

og «opphold». Etter dette talte «lovens ordlyd … for at det kreves mer for å ha ‘bopel’ enn for 

å ha ‘faktisk opphold’» (s. 1796). Mindretallet mente videre at forarbeidene var tvetydige, og 

at det måtte legges adskillig vekt på reelle hensyn, og da særlig hvor tyngende rettsvirkningen 

var; mindretallet inntar et inngrepsperspektiv (s. 1797). Etter dette kunne man ikke i den private 

                                                 
212  Zimmer (2006) s. 289. 
213  Eksplisitt bygget flertallet også på forarbeidene og reelle hensyn, men det avgjørende synes å ha vært at det 

ikke var holdepunkter for et slikt mer sammensatt vurderingstema som var anført fra den private part (s. 1790). 
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parts disfavør legge vekt på den uklarhet som «tvetydig lovtekst og uklare forarbeider har 

skapt» (s. 1798).  

 

Det er en viss spenning mellom mindretallets vektlegging av at ordlyden talte i retning av den 

private part og karakteristikken av lovteksten som «tvetydig». En måte å forstå begrunnelsen 

på, er at mindretallet mente at det ikke var grunnlag for å fravike den kontekstuelle lovtekst-

tolkning. Selv om avgjørelsen da er et eksempel på flertydighet etter kriteriet i punkt 4.3.3, 

siden en isolert tolkning ikke var entydig, er det i realiteten ordlyden, sett i sammenheng, som 

blir utgangspunktet det ikke var holdepunkter for å fravike. Dette til forskjell fra flertallet, som 

ikke trekker de samme slutningene fra lovtekstens sammenheng, men holder ordlyden åpen (s. 

1790–1791). En annen måte å forstå avgjørelsen på, er at det var så mye uklarhet om forståelsen 

av lovteksten og forarbeidene at rettssikkerheten måtte ivaretas ved et så tyngende inngrep. 

Ettersom flertallet kom til at ordlyden ikke ga tolkningsbidrag, og også litteraturen har ment at 

dette er et eksempel på flertydighet, mener jeg at den siste tolkningen er mest nærliggende.214 

Mindretallsvotumet kan da forstås som et eksempel på at kvalifisert rettsanvendelsestvil, i kom-

binasjon med en svært inngripende myndighetshandling, medfører at man velger det minst inn-

gripende tolkningsalternativet. Én avgjørelse til underbygger dette. 

 

I Rt-1961-146 var spørsmålet om forvaltningen hadde tilstrekkelig hjemmel til å benytte navne-

former på faste eiendommer i matrikkelen, telefonkatalog mv. som fravek fra eiernes foretrukne 

skrivemåte. Høyesterett kom til at det fulgte av skylddelingsloven § 24 første ledd at eieren 

hadde rett til å fastsette skrivemåten på sin eiendom. Saken gjaldt dermed om det var tilstrek-

kelig hjemmel i lov til å gjøre inngrep i denne lovbeskyttede retten, og dermed er det strengt 

tatt lex superior-prinsippets hjemmelskrav som er aktualisert i saken. Men som Eckhoff argu-

menterer for, krevde nok legalitetsprinsippet uansett lovhjemmel for slikt inngrep, og etter mitt 

skjønn har argumentasjonen betydelig overføringsverdi også ved forståelsen av legalitetsprin-

sippets hjemmelskrav.215  

 

Hovedspørsmålet i saken var om skylddelingsloven § 24 fjerde ledd, som var vedtatt etter et 

benkeforslag, ga tilstrekkelig hjemmel til at forvaltningen kunne fastsette skrivemåten på eien-

dommene i matrikkel mv. Bestemmelsen lød:  

 

«Bruksnavn skal i matrikkel og grunnbok skrives overensstemmende med gjeldende reg-

ler for tillatt skrivemåte.»  

 

                                                 
214  Kolflaath (2004b) fotnote 14. 
215  Eckhoff (1963) s. 247–250. Se også fotnote 64. 
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Høyesterett mente at det i en «rekke henseender» var tvilsomt hvordan lovbestemmelsen var å 

forstå, og siden bestemmelsen var vedtatt etter et benkeforslag hadde man heller ikke den «vei-

ledning til forståelse som forarbeidene ellers kan gi» (s. 155). Ettersom vedtakelsen represen-

terte et «kompromiss», kunne man heller ikke legge vekt på begrunnelsen i Lagtinget, og fler-

tallet legger til grunn at det vil være «uberettiget, på grunnlag av uttalelser fra forslagsstilleren, 

å legge annet eller mer i lovteksten enn dens ordlyd objektivt innebærer» (s. 155). På grunn av 

disse særegne forhold var domstolen henvist til kun å bygge på lovteksten.216 

 

Lovens formulering «regler for tillatt skrivemåte» var tvetydig mellom de alminnelige rettskriv-

ningsregler og «Fyresegner um skrivemåten av stadnamn», gitt ved kongelig resolusjon av 28. 

april 1933, og som var reglene forvaltningen selv hadde benyttet. Når Høyesterett mente at det 

var de alminnelige rettskrivningsregler som bestemmelsen siktet til, la domstolen avgjørende 

vekt på at det siste alternativet ville være «et så sterkt inngrep i eierens hittidige enerett over 

navneformen» at man ikke «uten klar støtte i lovens ord kan anta at det har vært meningen» (s. 

157).217  

 

Høyesterett inntar her et klart inngrepsperspektiv, som kan knytets til legalitetsprinsippet. I sa-

ken var det nokså stor meningsforskjell mellom de to tolkningsalternativene. Mens det ene tolk-

ningsalternativet ivaretok de rettigheter borgerne hadde etter skylddelingsloven, ville det andre 

tolkningsalternativet gjøre et vesentlig mindre innhogg i disse. Differansen mellom inngreps-

intensiteten i det konkrete tolkningsspørsmålet var altså stor. Om Høyesterett hadde kommet til 

samme resultat om ikke retten til skrivemåte fulgte av loven, men kun fulgte av at dette var et 

«inngrep», er noe mer usikkert, men etter mitt skjønn har den generelle argumentasjonsformen 

her overføringsverdi til legalitetsprinsippet. Når det ikke var forarbeider eller andre vesentlige 

rettskildefaktorer å bygge tolkningen på, valgte Høyesterett det tolkningsalternativet som var 

minst inngripende. Det var nok et element i vurderingen at det var vesentlig forskjellig i graden 

av inngrep i de to tolkningsalternativene som rettsfølgen åpnet for. 

 

                                                 
216  Selv om Høyesterett ikke selv nevner det, var det også begrenset med støtte å finne i reelle hensyn. F.eks. var 

det ikke grunnlag for å bygge på hensynet til entydig skrivemåte i forvaltningen, ettersom Stortinget allerede 

hadde avvist et forslag om at forvaltningen selv kunne velge skrivemåte. 
217  Et mindretall på én dommer mente at bestemmelsen siktet til resolusjonen. Justitiarius Wold har et interessant 

særvotum som det dessverre ikke er anledning til å gå inn på her. Han mener tilsynelatende at loven var blitt 

så uklar at den ikke ga kompetanse til forvaltningen overhodet, da den ikke ga grunnlag for å velge det ene 

eller andre tolkningsalternativet: «Men så lenge [spørsmålet om hvilke regler som skal gjelde] ikke er klart 

avgjort i loven, henger departementets myndighet til å endre skrivemåten i virkeligheten i luften.» (s. 165).  
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At Høyesterett er opptatt av hvor tyngende inngrepet blir ved tolkningen av flertydig lovtekst, 

finner også indirekte støtte i at Høyesterett i andre avgjørelser presiserer at det tolkningsalter-

nativ som velges ikke for alle tilfeller vil medføre større inngrep overfor borgeren, selv om det 

gjør det i den konkrete saken.218 

 

De tre avgjørelsene som nå er nevnt gir begrenset grunnlag for generalisering, men det var felles 

for Rt-2005-577, Rt-1997-1784 og Rt-1961-146 at det var betydelig tolkningstvil, i først- og 

sistnevnte tilfelle på grensen til rettskildenød. I de to sistnevnte avgjørelsene legges det vekt på 

inngrepets tyngende karakter, som kan bringes inn som et reelt hensyn, men først og fremst 

bringes inn ved vesentlig tolkningstvil.  

 

Et forslag til sammenfatning av observasjonene i kapittelet er derfor at om det ved tolkning av 

flertydig lovtekst foreligger kvalifisert rettsanvendelsestvil, og det ene alternativet er mer inn-

gripende enn det andre, så velger Høyesterett det minst inngripende tolkningsalternativet. 

Denne formuleringen sammenfaller med den overordnede konklusjonen i punkt 5.2. Ettersom 

det ikke er vanntette skott mellom vaghet og flertydighet slik jeg har kategorisert avgjørelsene, 

kan det være fornuftig å harmonisere generaliseringene. Begge tolkningsspørsmålene er ek-

sempler på uklar lovtekst. Noen ytterligere presisering av konklusjonen fremstår ikke som nær-

liggende for flertydighet.  

 

Til slutt må en generell uttalelse som går imot denne konklusjonen adresseres.219 I Rt-2014-

1281 avsnitt 48 uttaler førstvoterende at det ikke gjelder et prinsipp om at skatte- og avgiftslover 

skal tolkes i skattyters favør. Uttalelsen er eksplisitt begrenset til skatte- og avgiftsretten, men 

Rt-2005-577 synes å motsi denne uttalelsen. Uttalelsen er generell, og lider da av de samme 

begrensninger som andre generelle uttalelser på området. Gitt de tre avgjørelsene jeg har gjen-

nomgått, og de grunnleggende hensyn legalitetsprinsippets hjemmelskrav skal ivareta, er det 

grunnlag for å si at den svært kvalifiserte tvil kan komme borgeren til gode også på skatte- og 

avgiftsrettens område.220 

 

Det bør også nevnes at rettskildenøden som oppstod i Rt-2005-577 og Rt-1961-146 trolig er et 

svært sjelden forekommende fenomen i norsk rett. Som vi så i punkt 5.3.3 behøves det tilsyne-

latende ikke forankring i autorative kilder for å velge det mest inngripende tolkningsalternativ. 

                                                 
218  Jf. punkt 5.3.2. I Rt-1937-843 besvarer byretten, som Høyesterett tilsluttet seg fullt ut, innvendingen om at 

tolkningen ville føre til dobbeltbeskatning med at det ikke var tilfellet så lenge ligningen ble ført riktig (noe 

man ikke hadde gjort). 
219  Se også Rt-2015-995 avsnitt 56, Rt-2005-750 avsnitt 24 og Rt-2004-1105 avsnitt 64, men uttalelsene her er 

mindre generelle og kategoriske enn i Rt-2014-1281. 
220  Se Høgberg (2007) s. 31 om fleksibiliteten som skapes ved å kunne henvise til både hjemmelskravet og at det 

ikke gjelder noe prinsipp om at rettsanvendelsestvil kommer tiltalte til gode i strafferetten. 
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Når det en sjeldent gang ikke finnes noen særlige grunner å støtte det mest inngripende tolk-

ningsalternativet på, kan det ved flertydighet være et prinsipp å falle tilbake på at man velger 

det minst inngripende alternativet. Lovgiver kan tross alt endre loven, mens borgeren bør be-

skyttes mot inngrep på så usikkert grunnlag.  

 

5.3.5 Oppsummering 

Etter dette kan det konkluderes med at Høyesteretts argumentasjon i utvalget viser at den uklar-

het som ligger i flertydig lovtekst sjelden får betydning for utfallet. Men ved kvalifisert retts-

anvendelsestvil på grensen mot rettskildenød har Høyesterett i noen avgjørelser valgt det minst 

inngripende tolkningsalternativet. Dette er konsistent med hva hensynene bak legalitetsprinsip-

pet tilsier, og legalitetsprinsippet gir en forklaring av argumentasjonsmønstrene. 

 

Heller ikke ved dette tolkningsspørsmålet har inngrepets karakter noen særlig fremtredende 

rolle. I de fleste avgjørelsene er dette fraværende som moment i argumentasjonen, og Høyeste-

rett kommer til at det er tilstrekkelig hjemmel i det store flertallet av tilfeller. Mange av avgjø-

relsene angår økonomiske forhold, som skatt og avgift, som må kunne karakteriseres som nokså 

tyngende, men også her finnes det som gjennomgått flere eksempler på at Høyesterett legger 

avgjørende vekt på formål og reelle hensyn, også når disse ikke har forankring i fastere kilder 

som forarbeider. Der inngrepssynspunkter hadde sin mest fremtredende rolle i den eksplisitte 

argumentasjonen, var ved et inngrep som gjaldt noe såpass lite inngripende som skrivemåten 

for stedsnavn i forvaltningens egne registre.221 At inngrepet er særlig tyngende synes å kunne 

komme inn som et reelt hensyn ved tolkningstvil, slik som i mindretallsbegrunnelsen i Rt-1997-

1784, men avgjørelsene gir ikke holdepunkter for å si at styrken i hjemmelskravet ved flertydig 

lovtekst varierer med inngrepet. 

 

Også ved flertydig lovtekst er det flere eksempler på at Høyesterett legger vekt på at lovteksten 

ikke var bevisst valgt for å kunne velge det mest inngripende tolkningsalternativet. I Rt-1997-

1784 legger flertallet vekt på at lovgiver ikke hadde vært bevisst på skillet mellom «bopel» og 

«opphold» da lovteksten ble skrevet, selv om Justisdepartementets rettledning om lovteknikk 

oppfordret til å skille, og at «opphold» var benyttet i en annen bestemmelse i loven (s. 1790). I 

Rt-1985-93 hadde lovteksten blitt endret i Stortinget til en lovtekst som skapte flertydighet, men 

da dette ikke ble gjort for å oppnå noen realitetsendring, ble det ikke lagt vekt på inntrykket 

man kunne få av å lese lovteksten (s. 96–97). Og i Rt-2005-750 kom Høyesterett til at den 

tidligere rettstilstanden var klar, slik at tvetydigheten som hadde kommet med ny lov ikke fikk 

                                                 
221  Likevel med det forbehold at Høyesterett mente at borgerne hadde en lovbestemt rett til selv å fastsette skri-

vemåte. 
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betydning. Dette bekrefter inntrykket av at lovtekstens objektive utforming har mindre betyd-

ning for lovtolkningen på legalitetsprinsippets område så lenge det ikke ligger en lovgivervilje 

bak, jf. punkt 5.1.4 og 5.2.5.  

 

Avgjørelsene gir også grunnlag for en slutning om at Høyesterett ikke synes å ville «sanksjo-

nere» dårlig lovgivning hvor ordlyden skaper uklarhet om rettstilstanden. Det er i disse tilfel-

lene i prinsippet åpent for at domstolen legger mer vekt på uklarheten lovteksten skaper. En 

grunn til ikke å gjøre dette, kan være at meningsforskjellen ikke alltid ligger i dagen for lovgi-

ver, og at tolkning i borgerens favør generelt vil gå på bekostning av de hensyn lovgiver har 

villet ivareta med loven. Men i andre tilfeller, hvor flertydigheten er påtakelig, ville det vært 

naturlig å regulere spørsmålet mer presist i lovtekst eller i det minste å kreve holdepunkter i 

forarbeidene for at det mest inngripende tolkningsalternativet skal legges til grunn, jf. f.eks. Rt-

2014-1281 og Rt-1999-946. At Høyesterett ikke her gir mer oppmerksomhet til de rettssikker-

hetsmessige utfordringene som er skapt ved dårlig lovgivning, og da ikke krever mer av retts-

kildegrunnlaget for å velge det mest inngripende tolkningsalternativet, kan kritiseres.  

 

Vi har sett at ved både vag ordlyd og flertydig lovtekst synes Høyesterett i liten grad å legge 

vekt på hensynene bak legalitetsprinsippets hjemmelskrav i rettsanvendelsen. Det har ikke vært 

noen klare forskjeller i argumentasjonsmønstrene knyttet til hjemmelskravet ved disse to tolk-

ningsspørsmålene. Fra en synsvinkel er dette overraskende. Mens vaghet er en iboende og 

uunngåelig egenskap ved naturlig språk, og dermed også lovspråket, vil flertydighet i mange 

tilfeller være mulig å unngå. I tillegg utgjør stillingtaken til flertydighet avgjørelse av et prinsi-

pielt spørsmål, mens vaghet i større grad gjelder løsning for et konkret typetilfelle. Dette kunne 

tilsi en forskjell i hvordan domstolen forholdt seg til disse tolkningsspørsmålene ved inngrep, 

men en slik forskjell kan ikke identifiseres i avgjørelsene jeg har analysert. Dette kan være fordi 

forskjellen mellom vaghet og flertydighet i utvalget ikke er så stor. Det generelle inntrykket fra 

disse kategoriene betraktet i sammenheng er uansett at der lovteksten ikke avgjør spørsmålet, 

skal det mye til for at hensynene bak legalitetsprinsippet blir tungen på vektskålen i borgerens 

favør. 

 

I relasjon til hensynene bak legalitetsprinsippet er dette kanskje særlig problematisk der Høy-

esterett legger avgjørende vekt på formål eller reelle hensyn som ikke har støtte i formålsbe-

stemmelser, forarbeider eller andre autoritative kilder. Ettersom flertydighet er stillingtaken til 

prinsipielle spørsmål, kunne man tenke seg at det faktum at slike autoritative kilder ikke inne-

holder noe om løsningen av spørsmålet medførte at hensynene bak legalitetsprinsippet tilsa at 

man ikke bygde på såpass usikre argumenter. Dette gjelder særlig der det ville vært naturlig å 

uttale seg om spørsmålet i forarbeidene. Denne slutningen er ikke like nærliggende ved vag 

ordlyd, ettersom det kan være vanskelig for lovgiver å overskue alle typetilfellene. Men dette 

poenget synes ikke å ha vært oppe i Høyesteretts argumentasjon. 
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Om Høyesterett la seg på en argumentasjon hvor reelle hensyn uten forankring i loven eller 

forarbeidene ikke kunne begrunne valg av det mest inngripende tolkningsalternativ ved flerty-

dighet, ville det muligens øke forutberegneligheten, og i alle fall begrense inngrepene i borge-

rens rettssfære på usikkert grunnlag. Men det ville gått på bekostning av andre sentrale interes-

ser i rettssystemet, som at formålet med loven skal realiseres, generelle styringshensyn og de 

gode grunner som kan foreligge for at forvaltningen burde ha hjemmel i den konkrete saken. 

Her vil det kunne være variasjon mellom rettsområder og hvor etablerte visse hensyn er på visse 

områder, men det det kan nok stilles kritiske spørsmål ved hvor høyt Høyesterett har lagt ters-

kelen for å la hensynene bak legalitetsprinsippet få gjennomslag ved flertydighet i noen av av-

gjørelsene i utvalget. Konsekvensen av dette ligger i dagen: Staten vinner ofte i disse sakene.  

 

5.4 Innskrenkende tolkning 

5.4.1 Oversikt 

Spørsmålet i dette kapittelet er hva som skal til for å oppfylle Grunnlovens krav om «grunnlag 

i lov» når inngrepet for så vidt ligger innenfor en språklig forståelse av ordlyden i inngreps-

hjemmelen. Som det vil fremgå i punkt 5.4.3, kan ordlyden i én forstand være uklar selv om 

inngrepet ligger innenfor en isolert språklig tolkning av inngrepshjemmelen.222 Spørsmålet er 

om det i Høyesteretts argumentasjon i disse avgjørelsene kan identifiseres argumenter i retning 

av utilstrekkelig hjemmel som kan knyttes til legalitetsprinsippet, og når de får gjennomslag. 

 

I litteraturen har det vært nevnt at ved vide, vage og generelle bestemmelser så vil legalitets-

prinsippet kunne ha betydning ved tolkningen.223 Dette anføres også relativt ofte for Høyeste-

rett. Men det er ikke gjort noen nærmere avgrensning av i hvilke tilfeller av upresis ordlyd at 

legalitetsprinsippets hjemmelskrav gjør seg gjeldende. I punkt 5.4.2 forsøker jeg å foreta en slik 

avgrensning. Der diskuteres tolkningen av upresise formålsangivelser i inngrepshjemler som 

gir diskresjonær kompetanse. I litteraturen har det vært påstått at innskrenkende tolkning i disse 

tilfellene er et «utslag av legalitetsprinsippets hjemmelskrav».224 Selv om det er snakk om svært 

vid eller ikke-eksisterende angivelse av hvilke formål som er lovlige ved inngrep, bør vi syste-

matisk ikke betrakte legalitetsprinsippets hjemmelskrav som relevant for tolkningen, men i ste-

det rubrisere innskrenkende tolkning i disse tilfellene under prinsippet om den lovbundne for-

valtning. Punkt 5.4.2 forsøker altså å avgrense området hvor vi bør fokusere på legalitetsprin-

sippets hjemmelskrav ved tolkningen av inngrepsbestemmelser. 

 

                                                 
222  Dette bryter terminologisk med Høgberg (2007), som ved innskrenkende tolkning snakker om «klar ordlyd». 

Min terminologi har likevel noe for seg ved at den stemmer med alminnelig språkbruk og knytter linjer mellom 

ordlyden og kravet til «klarhet». 
223  Se tidligere siterte Frihagen (1977) s. 133. 
224  Bernt (1978) s. 267. 
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Punkt 5.4.3 inneholder en nærmere drøftelse av hjemmelskravet i relasjon til spørsmålet om 

innskrenkende tolkning. Hovedtrekket ved Høyesteretts argumentasjon er at det skal mye til for 

at en inngrepsbestemmelse tolkes innskrenkende under henvisning til legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav. Jeg skiller mellom tre kilder til uklarhet for om ordlyden rammer forholdet, selv 

om inngrepet er innenfor ordlyden isolert betraktet, og identifiserer to tilsynelatende distinkte 

argumentasjonsmønstre som kan knyttes til legalitetsprinsippets hjemmelskrav. 

 

5.4.2 Ved prøving av lovlige hensyn spiller ikke hjemmelskravet noen rolle 

Når forvaltningen foretar inngrep basert på en diskresjonær kompetansebestemmelse, må kom-

petanseutøvelsen være innenfor rammene av loven.225 Loven gir i slike situasjoner forvalt-

ningen kompetanse til å gjøre inngrep overfor borgerne for å oppnå visse formål. Diskresjonær 

kompetanse kan bare brukes til å realisere de formål loven pålegger forvaltningsorganet å iva-

reta.226 Kompetanseutøvelse som bygger på ulovlige hensyn, er uhjemlet.227  

 

Når lovgivningen tildeler diskresjonær kompetanse, kan vilkårene for anvendelse av denne 

angis med varierende grad av presisjon. I ekspropriasjonslover har man f.eks. en tradisjon for 

detaljert regulering av hvilke formål det kan eksproprieres eiendom til fordel for, se oreignings-

lova § 2 første ledd nr. 1 til 55. Men formålsangivelser er ikke alltid presise. F.eks. kunne kom-

munen utøve forkjøpsrett etter jordkonsesjonsloven § 7 dersom det «finnes påkrevet av almenne 

hensyn».228 I noen tilfeller gir endatil loven et organ kompetanse til å gjøre inngrep overfor den 

enkelte uten at lovteksten angir hvilke hensyn som er relevante.229 

 

Dersom formålsangivelsen er svært vid og generell, eller ikke-eksisterende, blir spørsmålet 

hvilke formål som kan begrunne inngrep. Upresise formålsangivelser overlater mye skjønn til 

forvaltningen, og kan gi borgerne lite forutberegnelighet. Slike kompetansebestemmelser må 

tolkes. Siden hensynene bak legalitetsprinsippet aktualiseres ved denne tolkningen, blir spørs-

målet om det er grunnlag for å si at legalitetsprinsippet her spiller en rolle, eller om innskren-

                                                 
225  Denne underkategorien gjelder kun ved kompetanseutøvelse. Som det vil fremgå er det nær sammenheng 

mellom problematikken som diskuteres her og ideen om den lovbundne forvaltning, som i andre land og i 

internasjonal litteratur går under uttrykket principe de légalité, jf. Eckhoff/Smith (2014) s. 340.  
226  Bernt (1978) s. 267. 
227  Bernt (1978) s. 267 omtaler dette som et «utslag av legalitetsprinsippets hjemmelskrav», og skiller skarpt 

mellom tilfellene der loven tolkes innskrenkende på grunn av et krav om at «et vedtak skal ta sikte på å fremme 

‘lovens formål’» og læren om utenforliggende hensyn, som går ut på et «positivt krav til vedtakets motiverende 

premisser» (forfatters utheving).  
228  Se Rt-1964-209. 
229  F.eks. Rt-1997-1210. 
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kende tolkning av vide og generelle kompetansetildelinger bør anses å bygge på mer alminne-

lige tolkningsprinsipper, og knyttes til en annen bestanddel i forvaltningsretten.230 Etter mitt 

skjønn tilsier de ni avgjørelsene i utvalget om dette spørsmålet at legalitetsprinsippets hjem-

melskrav ikke er den rettslige figuren problemstillingen bør forstås på bakgrunn av.  

 

Legalitetsprinsippet medfører et krav om at «inngrep» må ha «grunnlag i lov». Men dette med-

fører etter Høyesteretts praksis ikke at formålene som kan begrunne kompetanseutøvelse må 

komme til uttrykk i lovteksten, så lenge rettsfølgen er angitt med tilstrekkelig presisjon. Dette 

kommer tydelig frem i Rt-1997-1210. Spørsmålet var om Råfisklagets innkreving av avgift ved 

omsetning av fisk kunne overføres til Norges Fiskarlag, som drev fagforeningsarbeid. Råfisk-

loven anga ingen «uttrykkelig begrensning med hensyn til hvilke formål avgift kan pålegges til 

fordel for», men den måtte tolkes innskrenkende under henvisning til formålet med etablering 

av en ordning med enerett på førstehåndsomsetning (s. 1214). Dette fulgte av «alminnelige 

lovtolkningsprinsipper» (s. 1214). Høyesterett kom altså til at det ikke var hjemmel for innkre-

vingene.231 Begrunnelsen har ikke preg av at legalitetsprinsippet spilte noen fremtredende rolle. 

F.eks. kunne Høyesterett fremhevet at ved fravær av formålsangivelser må formålet tolkes 

strengt, eller fokusert på inngrepets karakter, men det er ikke særlige spor av slik argumentasjon 

i denne avgjørelsen eller de øvrige avgjørelsene i kategorien. 

 

I stedet for å stille krav til at loven (klart) angir formålene, er det et gjennomgående og domi-

nerende trekk ved argumentasjonen at Høyesterett søker til forarbeidene og lovhistorien for å 

finne begrunnelsen for lovbestemmelsen.232 Begrunnelsen benyttes så for å identifisere lovlige 

hensyn. Dersom det kan konstateres lovgivervilje for at forvaltningen skal kunne ivareta de 

hensyn vedtaket bygger på, står ikke upresis eller ikke-eksisterende ordlyd i veien for forvalt-

ningens hjemmel. Det er altså snakk om en intensjonal tolkningsstil i disse sakene. 

 

Rt-1958-509 er et godt eksempel på at lovgiverviljen får gjennomslag mot svært upresis ordlyd. 

Spørsmålet var om det var hjemmel til å ekspropriere til fordel for et skipsverft. En tidligere 

ekspropriasjonsbestemmelse hadde vært oppfattet som uklar på dette punkt, og lovgiver hadde 

endret loven for å klargjøre at det kunne eksproprieres for industri- og håndverksbygg. Lovgi-

verviljen ble forsøkt realisert ved at det kunne eksproprieres til «byggeformål og andre formål 

som tar sikte på å fremme boligreisning og nybygging». Lagmannsretten kom til at det ikke var 

                                                 
230  Se Andenæs (1976) s. 185–186, som omtaler læren om utenforliggende hensyn som et supplement til legali-

tetsprinsippet – jeg har ikke funnet igjen sitatet i 2017-utgaven, jf. Bernt (1978) fotnote 4.  
231  Dette var neppe særlig tvilsomt. Anførselen med mest hold i var trolig at Stortinget, som kjente til praksisen, 

implisitt hadde godkjent denne, men Råfisklaget vant heller ikke frem på dette grunnlag.  
232  Se samlet avgjørelsene i denne kategorien: Rt-2004-1092, Rt-2002-1298, Rt-2000-1066, Rt-1997-1210, Rt-

1995-1711, Rt-1990-861, Rt-1979-530, Rt-1964-209 og Rt-1958-509. 
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tilstrekkelig hjemmel for inngrepet, da formålsangivelser i ekspropriasjonslovgivningen «klart» 

skulle angis, og at det var vanlig å fortolke ekspropriasjonslover «strengt etter ordlyden».233 

Det svært generelle ordet «byggeformål» tilfredsstilte ikke dette hjemmelskravet. Høyesterett 

uttalte imidlertid at det fremgikk av forarbeidene med «all ønskelig tydelighet» at hensikten 

med lovendringen var å gi hjemmel til slik ekspropriasjon, og kom til at det var tilstrekkelig 

hjemmel.234 

 

Høyesterett synes heller ikke å stille strenge krav til hvor klart det må fremgå i forarbeidene 

eller lovhistorien at et formål er lovlig.235 Man kan ane en viss tilbakeholdenhet ved overprø-

vingen av vedtak på grunn av ulovlige hensyn. Det er en krass dom over den utøvende makt å 

sette til side et vedtak på grunn av ulovlige hensyn, og forvaltningen har i teorien en demokra-

tisk legitimitet som domstolen mangler. Å sette til side et inngrep på grunn av ulovlige hensyn 

vil også utelukke at loven i fremtidige tilfeller kan brukes til å tilgodese de formål forvaltningen 

har bygget på. Det er nok bl.a. av disse grunner Høyesterett har utviklet en praksis med tidvis 

nokså intensiv prøving av enkeltvedtaks begrunnelse, jf. forvaltningsloven § 25.236 Et slikt krav 

kan fungere som en sikkerhetsventil for den tilbakeholdenhet som kan spores i avgjørelsene i 

utvalget.237 Men en slik prøving er kun aktuell der det gjelder et begrunnelseskrav, noe det ikke 

gjør for forskrifter, jf. forvaltningsloven §§ 37 til 40. Det kan nok likevel være gode grunner til 

at domstolen bør være forsiktig med å tilsidesette vedtak fattet med hjemmel i forskrift på 

grunnlag av at forskriften bygger på ulovlige hensyn. Når forvaltningen er gitt forskriftshjemler 

er den gitt delegert lovgivningsmyndighet, og med dette må det følge et visst rom til å avgjøre 

hvilke hensyn som kan tilgodeses. Vektingen av de aktuelle hensyn kan ikke prøves.238 

 

Høyesterett legger altså vesentlig vekt på lovgiverviljen ved fastleggelse av lovlige hensyn. På 

den annen side er det ikke eksempler på at Høyesterett eksplisitt bygger på argumenter uten 

forankring i lovhistorien eller forarbeidene når formålsangivelsen er svært upresis eller ikke-

eksisterende.239 Domstolens egen oppfatning om hvilke hensyn som burde kunne begrunne 

                                                 
233  Lagmannsrettsdommen gjengitt i Rt-1958-509 s. 516. 
234  Rt-1958-509 s. 510. Se også Rt-2004-1092 og Rt-1964-209. 
235  Se avgjørelsene samlet, og særlig Rt-2002-1298 og Rt-1990-861. 
236  I utvalget se Rt-1990-861 og Rt-2000-1066, hvor Høyesterett kom til at det ikke var bygget på ulovlige hensyn, 

men kjente vedtakene ugyldig på grunn av utilfredsstillende begrunnelse. I litteraturen er også Rt-1981-745 

fremhevet, men den inngår ikke i utvalget. 
237  Det må her tas i betraktning at det kun er snakk om ni avgjørelser, og at dette spørsmålet ikke er skilt ut for 

særlig analyse ved design av utvalgskriteriene, men snarere er en avgrensning som dukket opp da jeg betraktet 

materialet.  
238  Her må andre skanker komme inn, som maktmisbrukslæren, som inkluderer læren om utenforliggende hensyn, 

se Bernt (1978) med henvisninger til Andersen (1963).  
239  Det er et annet spørsmål om ikke Høyesterett ved tolkningen av forarbeidene og lovhistorien legger vekt på 

egne oppfatninger av hva som er en hensiktsmessig inngrepskompetanse for forvaltningen.  
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inngrep overfor borgerne må betraktes som irrelevant her, da noe annet ville medføre utvidelse 

av forvaltningens inngrepskompetanse uten støtte i demokratisk legitime kilder på et område 

med mye skjønn og begrenset mulighet for overprøving.  

 

Det er på denne bakgrunn ikke holdepunkter i Høyesteretts argumentasjon for at det stilles noen 

klarhetskrav ved tolkning av formålsangivelser.240 Høyesterett synes gjennomgående ikke å 

merke seg den manglende klarhet i angivelsen av formålene som kan tilgodeses med loven, 

men foretar i stedet en vurdering av hvilke formål loven skal ivareta. Her er forhistorie og for-

arbeider sentralt. Det faktum at kompetansebestemmelser kan mangle formålsangivelser tilsier 

at det ikke er noe krav om angivelse av lovlige formål i loven. Det ville da passe dårlig i syste-

met om det er legalitetsprinsippets hjemmelskrav, med sitt krav om «grunnlag i lov», som er 

begrunnelsen for innskrenkende tolkning av loven ved manglende eller svært vag angivelse av 

lovlige formål.  

 

Det er derfor ikke klart at vi tjener noe på å forankre innskrenkende tolkning i disse tilfellene i 

legalitetsprinsippets hjemmelskrav. I Rt-1997-1210 så vi at Høyesterett begrunnet innskren-

kende tolkning i «alminnelige lovtolkningsprinsipper».241 Sidene typetilfellet gjelder tolkning 

av vilkårene for utøvelse av diskresjonær kompetanse, vil det være klart nok at det aktuelle 

forvaltningsorgan har kompetanse til å utføre handlingen i noen tilfeller. Når disse tilfellene 

skal fastsettes nærmere ved tolkning av hvilke hensyn som er lovlige, er det etter mitt skjønn 

mer nærliggende å se tolkningen som utslag av prinsippet om den lovbundne forvaltning, og 

ikke legalitetsprinsippet.242 Dersom tolkningen medfører at inngrepet faller utenfor lovens 

hjemler, er det kravet om hjemmel i lov ved inngrep som er ugyldighetsgrunnen. Slik sett har 

Bernt rett når han sier at denne læren er et «utslag av legalitetsprinsippets hjemmelskrav».243 

                                                 
240  Det nærmeste vi kommer eksplisitt argumentasjon rundt hjemmelens klarhet er Rt-2002-1298. I et obiter dicta 

diskuterer førstvoterende hvilket hjemmelskrav som måtte stilles ved dette inngrepet (s. 1305–1306). Men slik 

jeg forstår avgjørelsen så knytter hjemmelskravsdiskusjonen seg ikke til hvilke formål som kunne vektlegges 

ved fastsettelse av forskriften, men til hva ordlyden eventuelt ga hjemmel til å regulere. Sagt mer presist: Mens 

spørsmålet om lovlige formål gjelder situasjonsangivelsen i kompetansenormen, gjelder spørsmålet om til-

strekkelig klar hjemmel i avgjørelsen tolkningen av handlingsangivelsen, jf. Eng (2007) s. 79–103 for en 

normanalyse av kompetansenormer. Utvalget inneholder altså ingen avgjørelser hvor Høyesterett selv ekspli-

sitt diskuterer spørsmålet om lovlige hensyn opp mot legalitetsprinsippet eller et klarhetskrav. 
241  Frøberg (2014) s. 134 påpeker at en slik henvisning er upresis, men har sin forklaring i at Høyesterett ofte 

vegrer seg for å gå inn i diskusjoner av «rettskildemessig art». Mitt forslag her er ikke mer enn å finne en 

annen, fortsatt upresis, rettslig figur å henge disse tolkningsprinsippene på. 
242  Se bl.a. Eckhoff/Smith (2014) s. 340. Skjerdal (2001) knytter hele legalitetsprinsippet til forvaltningens lov-

bundethet. I dansk rett benyttes «legalitetsprinsippet» som en betegnelse både på prinsippet om den lovbundne 

forvaltning, som er tett knyttet til lex superior-prinsippet, og hjemmelskravet, jf. Garde m.fl. (2009) s. 149–

212. 
243  Bernt (1978) s. 267. Dersom Bernt mener at et krav om at «vedtaket positivt må være motivert av ønsket om 

å fremme de hensyn loven pålegger forvaltningsorganet å ivareta» er en «del av» legalitetsprinsippets hjem-

melskrav, så tar han etter mitt skjønn feil.  
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Men det er ikke holdepunkter for å si at hjemmelskravet spiller en rolle ved tolkningen av inng-

repsbestemmelsene. Ved denne typen vide og generelle bestemmelser er det trolig på sin plass 

å skille spørsmålet om innskrenkende tolkning fra hjemmelskravet, og i stedet forklare det gjen-

nom et tolkningsprinsipp som utledes av prinsippet om den lovbundne forvaltning. 

 

5.4.3 Hjemmelskravet ved generell og upresis ordlyd 

5.4.3.1 Noen utgangspunkter 

I litteraturen fremheves det at legalitetsprinsippet kan sette en skranke for hvor vid, upresis eller 

generell en ordlyd kan være i relasjon til et gitt inngrep – for enkelthets skyld kalt «uklar ord-

lyd». Hva som skal til for at den antydede skranken er overskredet, eller dette har betydningen 

for tolkningen, er imidlertid ikke beskrevet nærmere. I dette punktet analyseres spørsmålet med 

utgangspunkt i utvalget.244  

 

Ved innskrenkende tolkning gir ordlyden i utgangspunktet et tolkningsbidrag til spørsmålet om 

det er tilstrekkelig hjemmel, jf. punkt 5.1, sml. punkt 5.2 og 5.3. Som nevnt kreves det dermed 

en begrunnelse for innskrenkende tolkning, og om vi skal ta klarhetskravet på ordet kan denne 

begrunnelsen være legalitetsprinsippets hjemmelskrav. Det finnes imidlertid ikke eksempler på 

at Høyesterett kommer til at et inngrep ikke har tilstrekkelig hjemmel kun fordi ordlyden er for 

vid, upresis eller generell.245 Dette resultatet sammenfaller med konklusjonen i punkt 5.2.2 og 

5.3.3: Ordlyden ses i sammenheng med de andre rettskildefaktorene, og det kreves mer enn kun 

uklar ordlyd for innskrenkende tolkning.  

 

Som i de andre tolkningsspørsmålene er det en klar tendens ved «innskrenkende tolkning»-

spørsmålet at Høyesterett praktiserer en intensjonal tolkningsstil. Dersom tolkningsresultatet 

fra den uklare ordlyden kan bekreftes i lovgiverviljen, enten ved at det fremgår av forarbeidene 

at tilfellet er ment rammet av bestemmelsen, eller at ordlyden bevisst er gjort svært vid, tolkes 

ikke bestemmelsen innskrenkende i noen av avgjørelsene.246  

 

                                                 
244  Se punkt 4.3.2.4 for en drøftelse av utvelgelseskriteriene for avgjørelsene som er analysert, jf. kapittel 3. 
245  Castberg (1964) s. 14 uttaler at: «En lov som helt generelt ville bemyndige politiet til å verne det offentliges 

interesser ved inngrep overfor borgerne ville være grunnlovsstridig.» Dette antyder en grense, men den synes 

forbeholdt betydelig mer dramatiske situasjoner enn dem som er i utvalget.  
246  Se Rt-2011-1393 (klar lovgivervilje), Rt-2005-394 (klar lovgivervilje, bevisst valgt ordlyd), Rt-2000-788 (klar 

lovgivervilje), Rt-2000-46 (ordlyden var bevisst svært vid), Rt-1990-1186 (forutsatt lovgivervilje) og Rt-

1989-925 (lovhistorien bekreftet statens tolkning; ordlyden som skapte uklarhet var ubevisst valgt). I Rt-1977-

433 kom Høyesterett til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel fordi det var klart fra forarbeidene at loven ikke 

ga hjemmel for regulering som grenset mot prisregulering; en sentral del av saken var da å avgjøre grensen 

mellom regulering av markedet og prisregulering. 
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Som eksempel kan Rt-1989-925 fremheves. Spørsmålet var om Fiskeprodusentenes Fellessalg 

A/L hadde hjemmel til å regulere eksport av produkter som fiskeren selv tilvirket. I fiskeom-

setningsloven var fellessalget gitt kompetanse til å regulere «omsetning», og eksport faller etter 

alminnelig språkbruk inn under dette. Men i den øvrige lovgivningen på området skilte man 

mellom «omsetning» og «eksport», og det er nokså vesentlige forskjeller mellom innenlands 

omsetning og eksport som kunne begrunne ulik regulering. Professor Eivind Smith hadde i en 

betenkning konkludert med at hjemmelen trolig ikke var tilstrekkelig til å omfatte tilvirkerens 

eksport av egne produkter. Høyesterett mente imidlertid at ordlyden ikke var valgt for å av-

grense mot eksport, slik at det ikke lå noe lovgivervilje bak ordlyden (s. 934–935). Høyesterett 

la deretter vesentlig vekt på at Fiskeridirektøren og Fiskeridepartementet før lovvedtaket hadde 

gitt uttrykk for at lovforslaget skulle gi hjemmel til å regulere eksport, og denne forutsetningen 

ble lagt til grunn selv om den ikke var nevnt i proposisjonen (s. 936). 

 

Også der det mangler holdepunkter for lovgivervilje i forarbeider eller lovhistorie synes Høy-

esterett i det vesentlige å følge ordlyden. Høyesterett følger ordlyden og avviser eksplisitt eller 

implisitt en innskrenkende tolkning under henvisning til at ordlyden er klar nok for å begrunne 

inngrepet i tolv avgjørelser.247 Denne generelle observasjonen skal utvikles i neste punkt. 

 

5.4.3.2 Tre former for uklarhet som ikke medfører innskrenkende tolkning 

Vi kan skille mellom tre opphav til uklarhet som kan gi argumenter for innskrenkende tolkning. 

I definisjonene under er o et vilkår eller en rettsfølge i en inngrepshjemmel som etter sin ordlyd 

omfatter faktum: 

 

1. Overpresisjon: o bør tolkes innskrenkende fordi en annen del av lovteksten etter sin 

ordlyd regulerer et tilfelle som man ikke ville forventet ble særregulert dersom o var 

ment å ha virkning etter sin ordlyd (kontekstuell tolkning). 

2. Underpresisjon: o bør tolkes innskrenkende fordi den ikke nevner et tilfelle som man 

ville forventet at var nevnt om det var ment omfattet. 

3. Generalitet: o er så vid og generell at det er usikkert om den gir hjemmel til inngre-

pet.248 

                                                 
247  HR-2016-2017-A (uttaler at ordlyden var klar), Rt-2007-1511 (ordlyden var klar, ikke grunnlag for innskren-

kende tolkning), Rt-2007-848 (ordlyden var klar, ikke avgjørende at bestemmelsen kunne vært utformet kla-

rere), Rt-2003-172 (ordlyden var klar, kommunen var bevisst gitt vid kompetanse), Rt-2001-1481 (innenfor 

ordlyden, det var tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier), Rt-1999-1517 (flertallet mente inngrepshjemmelen 

var klar, og tolker ikke innskrenkende på grunn av annen bestemmelse i loven som skapte uklarhet; mindre-

tallet har et klarere inngrepsfokus), Rt-1998-929 (flertallet mener ordlyden var klar; mindretallet mente ord-

lyden var for upresis), Rt-1995-530 (ordlyden spesifiserte ikke reguleringsvirkemidlene, men vektlegger sær-

lig formål), men foretar også en helhetsvurdering, jf. 5.4.3.3), Rt-1976-718 (avviser å tolke en bestemmelse 

innskrenkende på grunn av en annen), Rt-1976-579 (ordlyden var klar og Stortinget, som praktiserte loven, 

hadde lagt forvaltningens syn til grunn), Rt-1964-1104 (ordlyd sammen med systemhensyn avgjørende) og 

Rt-1952-1089 (ordlyden var klar, spørsmål om innskrenkende tolkning på grunn av grunnlovsnorm).  
248  Dette tilfellet grenser mot underpresisjon da man kan se den vide og generelle ordlyden som å mangle presi-

sjon, men i avgjørelsene det siktes til er det etter mitt skjønn mer nærliggende å se problemet som generalitet. 
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Listen er ikke uttømmende, og grensene kan trekkes på andre måter, men den angir noen type-

tilfeller å systematisere avgjørelsene etter. I det videre skal disse grunnlagene for innskrenkende 

tolkning studeres. Som nevnt vil Høyesterett nærmest alltid bringe inn de andre rettskildefak-

torene, slik at disse ordlydsproblemene neppe alene vil føre til innskrenkende tolkning. Poenget 

her er å vise hvordan Høyesterett forholder seg til disse argumentene. I neste punkt kommer jeg 

tilbake til sakene hvor Høyesterett selv har problematisert forholdet mellom inngrepet og lega-

litetsprinsippet. 

 

I HR-2016-2017-A var ordlyden overpresis. Saken gjaldt gyldigheten av tilbakekall av opp-

holdstillatelse, og angikk tolkningen av utlendingsloven 2008 § 63 første ledd, som lyder: 

 

«Midlertidig og permanent oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot 

bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning 

for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.» 

 

Spørsmålet var om tilbakekall kunne skje fordi vedtaket om oppholdstillatelse var fattet på 

uriktig faktisk grunnlag. Dette er en ugyldighetsgrunn etter forvaltningsloven § 35 første ledd 

bokstav c, som må regnes som en «alminnelig forvaltningsrettslig regel». Men siden et vedtak 

alltid vil bygge på uriktig faktisk grunnlag om svik-alternativet i første komma er oppfylt, var 

det uklart om henvisningen i andre komma kunne forstås som at uriktig faktisk grunnlag var 

tilstrekkelig. Bortfall av oppholdstillatelse er svært inngripende for den enkelte. Høyesterett la 

imidlertid ikke vekt på at svik-alternativet var eksplisitt nevnt i ordlyden, fordi dette var gjort 

av informasjonshensyn (avsnitt 34). Høyesterett avviser dermed en innskrenkende ordlydstolk-

ning, selv om ordlyden skapte betydelig uklarhet fordi den nevnte mer enn man skulle forvente, 

om meningen med bestemmelsen var å gi forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c full 

virkning.  

 

Forarbeidene inneholdt motstridende uttalelser om spørsmålet, og Høyesteretts flertall foretar 

en vurdering av om de tilsa en innskrenkende tolkning. Det gjorde de etter flertallets oppfatning 

ikke, og avslutningsvis har Høyesterett en separat drøftelse av om lovhjemmelen er tilstrekkelig 

klar, jf. avsnitt 53 flg. Høyesterett kom til at dette ikke var «særlig tvilsomt», og det var avgjø-

rende at ordlyden «ikke etterlot tvil». Flertallet la også vekt på forvaltningspraksis ved denne 

vurderingen, som tilsier at flere faktorer kan understøtte at hjemmelskravet er oppfylt.  

Overpresisjonen skaper en uklarhet som man kunne lagt avgjørende vekt på i borgerens favør; 

lovgiver har skrevet en uklar lov. Men som avgjørelsen viser, er det ingen automatikk i at Høy-
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esterett velger en innskrenkende tolkning av et enkelt vilkår eller en rettsfølge selv om en kon-

tekstuell ordlydstolkning kan tilsi det. HR-2016-2017-A eksemplifiserer at dersom ordlyden 

ikke er forankret i lovgiverviljen, så får uklarheten i ordlyden ikke betydning.249 

 

Denne avgjørelsen er den eneste med overpresisjon i utvalget, men overpresisjon er et generelt 

fenomen. Overpresisjon er et utslag av dårlig lovgivning som burde være nokså enkel å unngå. 

Den som leser utlendingsloven § 63 vil lett anta at uriktig faktisk grunnlag ikke er tilstrekkelig 

for bortfall av oppholdstillatelse. Når også forarbeidene er uklare, og ikke gir uttrykk for noen 

klar lovgivervilje, kunne dette tilsi at andre punktum tolkes innskrenkende. Høyesterett argu-

menterte ikke slik i HR-2016-2017-A, og det kan være grunn til å stille spørsmål ved det.  

 

Det er betydelig flere eksempler på underpresisjon i utvalget, dvs. at det ville vært naturlig å 

nevne et tilfelle om man mente at det skulle være omfattet av bestemmelsen. En slik slutning 

bygger på at vi har visse forventninger om presisjon i språket generelt, og kanskje lovspråket 

spesielt. Dersom det f.eks. finnes et normaltilfelle det er naturlig å tro at loven regulerer, og 

ordlyden omfatter faktum som er vesensforskjellige fra dette, kan det bli spørsmål om loven 

faktisk skal tolkes etter sin ordlyd. Et godt eksempel er Rt-2014-585, hvor spørsmålet var om 

det ved gjenåpning av en farskapssak kunne foretas gravåpning for å gjennomføre DNA-ana-

lyse.250 Barnelova § 28a første ledd andre punktum lød:  

 

«Vert det kravd gjenopning, skal retten gje pålegg om blodprøve og DNA-analyse.» 

 

Dersom den aktuelle farskandidaten lever, vil det være klart nok at bestemmelsen gir grunnlag 

for å gjennomføre DNA-analyse. Men situasjonen er en ganske annen når en grav må åpnes for 

å gjennomføre slik analyse. Forarbeidene nevnte ikke situasjonen med gravåpning, som kunne 

gi inntrykk av at situasjonen ikke var overskuet av lovgiver. Men Høyesterett synes uanfektet 

av dette, og problematiserer ikke underpresisjonen i særlig grad. Høyesterett legger i stedet 

betydelig vekt på de alminnelige bevisregler og hensynet til et materielt riktig resultat (avsnitt 

48 flg.). I saken var det også anført at bestemmelsen måtte tolkes innskrenkende på grunn av 

                                                 
249  Mindretallet, dommer Bårdsen, synes å tolke forarbeidene på en annen måte enn flertallet. Han tar utgangs-

punkt i de opprinnelige forarbeidene til bestemmelsen, en bestemmelse som hadde vært videreført i flere lover, 

og legger mer vekt på uttalelsene om at rettstilstanden ble videreført ved disse enn konkrete uttalelser i senere 

forarbeider i motsatt retning.  
250  Avgjørelsen er helt på grensen av utvalget, da det kan stilles spørsmålstegn ved om den gjelder legalitetsprin-

sippet overhodet. Saken sto mellom to private parter, og det er ikke noe «inngrep» som er foretatt av et for-

valtningsorgan eller liknende i første hånd. Det var imidlertid anført at legalitetsprinsippet gjelder også ved 

inngrep overfor avdødde personer, et synspunkt som etter mitt skjønn har noen gode grunner for seg. Ettersom 

den avdøde heller ikke vil ha mulighet til å motsette seg eller få prøvd gjenåpningen eller DNA-analysen for 

domstolen i etterkant har jeg inkludert den. I alle tilfeller illustrerer den det generelle poenget godt. 
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annen lovtekst som syntes å regulere tilfellet, men Høyesterett tolket den bestemmelsen inn-

skrenkende.251 Avslutningsvis uttaler Høyesterett derfor at: 

 

«Den overordnede avveining mellom hensynet til gravfreden og behovet for sikker av-

gjørelse i farskapssaker, er imidlertid under enhver omstendighet foretatt av lovgiver. Er 

det nødvendig for sikker avgjørelse av farskapsspørsmålet, er hensynet til gravfreden ikke 

til hinder for at retten beslutter at biologisk materiale skal innhentes fra den gravlagte.»252 

 

Ettersom det ikke var noen konkret lovgivervilje å identifisere i forarbeidene eller forhistorien, 

må det legges til grunn at Høyesterett oppfatter ordlyden som klar nok, og at den den ga uttrykk 

for lovgivers oppfatning. Dette illustrerer et mer generelt poeng: Lovteksten kan anses som 

uttrykk for lovgiverviljen. Dette vil særlig være aktuelt når det ikke er holdepunkter for å slutte 

noe annet om lovgiverviljen fra forarbeider mv. Vektleggingen av ordlyd som omfatter inngre-

pet er dermed i samsvar med vektleggingen av lovgiverviljen når det ikke er andre holdepunkter 

for hva denne faktisk går ut på.  

 

Et annet eksempel på at Høyesteretts flertall ikke tolker en underpresis bestemmelse innskren-

kende, er Rt-1998-929, som er avsagt under skarp dissens. Etter overtredelse av råfisklovens 

regler hadde Råfisklaget foretatt en midlertidig tilbaketrekning av kjøpergodkjennelse, som var 

nødvendig for å omsette fisk. Det var ikke tvilsomt at Råfisklaget hadde hjemmel til å trekke 

tilbake kjøpergodkjenning, men spørsmålet var om midlertidig tilbaketrekning var lovlig. Ord-

lyden nevnte ikke dette særskilt, og mindretallet på to dommere la bl.a. vekt på at det ikke var 

spesifisert i lovteksten at Råfisklaget skulle ha slik kompetanse, samt at en «fra det mer til det 

mindre»-slutning ikke var gyldig i saken, ettersom det ville føre til at Råfisklaget fikk et «ve-

sentlig utvidet sanksjonssystem» (s. 935). Flertallet mente imidlertid at ordlyden i bestemmel-

sen løste spørsmålet, og kunne ikke legge avgjørende vekt på utvidelsen av sanksjonssystemet 

når «forskjellen i virkning som i dette tilfellet ligger mer i grad enn i karakter» (s. 936). På tross 

av at begge fraksjonene var enige om at det på grunn av inngrepets pønale karakter krevdes 

«rimelig klar hjemmel i lov», forstod de altså dette nokså forskjellig. Mindretallsvotumet gir en 

indikasjon på at underpresisjon i visse tilfeller kan medføre innskrenkende tolkning, og at et 

moment i en slik vurdering kan være om myndighetene slik sett får utvidet inngrepskompetan-

sen uten holdepunkter i lovgiverviljen. 

 

En særegen type underpresisjon foreligger der lovtekst i en bestemmelse, b, gir inntrykk av å 

regulere samme tilfelle som inngrepshjemmelen forvaltningen har benyttet, a. Her blir det 

spørsmål om a må tolkes innskrenkende fordi ingen av bestemmelsene spesifiserer forholdet 

                                                 
251  Dette er et eksempel på at en annen bestemmelse gir inntrykk av å regulere samme forhold, se nedenfor. 
252  Rt-2011-585 avsnitt 62. 



76 

 

mellom dem. Rt-2014-585 er eksempel også på dette: I saken var det spørsmål om barnelova 

§ 28a måtte tolkes innskrenkende fordi gravferdsloven § 7 regulerte vilkårene for å åpne graver, 

og disse var ikke oppfylt. Dette særspørsmålet om innskrenkende tolkning forekommer i tolv 

avgjørelser i utvalget.253 Høyesterett virker tilbakeholden med å tolke innskrenkende på dette 

grunnlag, og det er en tendens til å legge vekt på hensynene bak inngrepshjemmelen på bekost-

ning av hensynene bak den konkurrerende hjemmelen.254 Den konkurrerende hjemmel tolkes 

også noen ganger innskrenkende på selvstendig grunnlag, slik at domstolen unngår problema-

tikken, som i Rt-2014-585. Det er åpenbart behov for å harmonisere bestemmelser i rettssyste-

met, men det er påfallende at Høyesterett generelt synes å utvise en slags tilbakeholdenhet med 

å overprøve kompetansen som forvaltningen har utøvd også i disse tilfellene.255  

 

Mens overpresisjon burde være relativt enkelt å unngå for lovgiver, skal det mindre til for at 

det oppstår underpresisjon. Lovgiver kan ikke overskue alle tilfeller hvor det kan være behov 

for å anvende hjemmelen. Der forvaltningen har behov for hjemmel, og dette ikke strider mot 

lovgivers forutsetninger, er ikke underpresisjon nødvendigvis noe stort problem. Der annen, 

særlig eldre, lovgivning kommer inn og skaper uklarhet om rekkevidden av en inngrepshjem-

mel, vil det også ofte være uproblematisk at en nyere og mer generell lov går foran. Men også 

ved underpresisjon vil det kunne være påfallende at lovgiver ikke i lovtekst eller forarbeider 

har uttalt seg om at et særskilt tilfelle, som avviker betydelig fra normaltilfellet som er regulert 

i loven, slik som i Rt-2014-585. Da må underpresisjonen ses i lys av formålet med loven. Der 

det er uklarhet om lovgiver har ment å gi hjemmel for inngrepet, kan det bli aktuelt å tolke 

bestemmelsen innskrenkende og sende loven tilbake til lovgiver, slik som mindretallet i Rt-

1998-929 og flertallet i Rt-2004-1603, se nedenfor. Dette er imidlertid ikke noe fremtredende 

trekk ved Høyesteretts argumentasjon. 

 

Til slutt skal noen eksempler på generalitet fremheves, altså der forvaltningen er tildelt svært 

vide inngrepshjemler. I Rt-2000-46 var ordlyden etter Høyesteretts oppfatning ikke for vid eller 

generell. Spørsmålet var om såkalt «corporate advertising» ved bryggeriers sponsing av fotball-

lag ble rammet av forbudet mot «reklame for alkoholholdig drikk» i alkoholloven § 9-2. Cor-

porate advertising» var noe som ikke fantes da loven ble skrevet, og hadde en nokså annen 

karakter enn alminnelig reklame for alkoholholdig drikk. Høyesterett påpeker at «[l]oven slår 

etter sin ordlyd meget vidt», men da dette var «meningen», og uttalelser i forarbeidene ikke 

                                                 
253  Rt-2014-585, Rt-2011-1393, Rt-2002-1298, Rt-2000-788, Rt-2000-46, Rt-1999-1517, Rt-1990-1186, Rt-

1989-1230, Rt-1977-433, Rt-1976-718, Rt-1974-863 og Rt-1952-1089. 
254  Se i litt forskjellige varianter f.eks. Rt-1999-1517, Rt-1989-1230 og Rt-1976-718. 
255  I to av disse sakene kommer Høyesterett til at det ikke er hjemmel, Rt-1977-433 (se fotnote 246 over) og Rt-

1974-863. Sistnevnte er på grensen av utvalget, da den innskrenkende tolkningen primært er begrunnet i et 

«ubrutt prinsipp» i norsk skatterett (s. 871). 
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støttet bryggerienes innskrenkende tolkning, kunne innskrenkende tolkning ikke komme på tale 

(s. 52). Dette illustrerer at svært vid ordlyd ikke oppfattes som noe problem om denne er bevisst 

valgt.256 

 

Systemhensyn kan tilsi at loven tolkes etter sin ordlyd der denne er generell og rammer hardt. 

I Rt-2006-349 var det spørsmål om en generell beskatningshjemmel skulle tolkes innskren-

kende på grunn av risiko for dobbelskatt. Dette er en nokså inngripende konsekvens, og først-

voterende var enig i at det generelt «meget vel [kan] tenkes at skatteregler må tolkes lempelig 

til skattyters fordel», og forutsetningsvis da også at risikoen for dobbeltbeskatning var en slik 

grunn (avsnitt 36). Men symmetrihensynet talte for at det skulle betales skatt i denne saken, og 

det oppveide betydningen av risikoen for dobbeltbeskatning. At også reelle hensyn kan tilsi at 

ordlyden opprettholdes mot klarhetskravet tilsier at det skal mye til for innskrenkende tolkning 

på grunn av klarhetskravet.  

 

Etter dette kan det antydes at det faktum at ordlyden kunne vært formulert på en annen måte 

som i større grad gjorde det klart hva den ga hjemmel for, ikke synes å være en tilstrekkelig 

grunn for innskrenkende tolkning. Dette uttales eksplisitt og tilsynelatende generelt i Rt-2007-

848: «Så lenge bestemmelsen er språklig klar, kan det forhold at den kunne vært formulert på 

en annen måte, ikke innebære at ordlyden kan fravikes» (avsnitt 39). Dette gjør seg særlig gjel-

dende når ordlyden bevisst er vid og generell,257 men gjelder tilsynelatende også generelt.258  

 

Høyesteretts praksis tyder på at så lenge en inngrepshjemmel etter sin ordlyd gir kompetanse 

til inngrepet som er foretatt, er det ikke tilstrekkelig at ordlyden er overpresis, underpresis eller 

svært generell. Dette kan gi uttrykk for en viss lojalitet overfor lovgiveren, jf. uttalelsen i Rt-

2014-585. Ordlyden betraktes som uttrykk for lovgiverviljen så lenge man ikke har holdepunk-

ter i motsatt retning. Når Stortinget har vedtatt en lov som etter sin ordlyd gir hjemmel, skal det 

en særskilt begrunnelse til for at Høyesterett beskjærer denne. At ordlyden ikke er særlig klar i 

relasjon til det konkrete inngrep, synes ikke alene å være en av dem. Det ville stille lovgiver 

overfor svært store utfordringer om loven skulle underkjennes fordi den ikke var skrevet så 

klart som mulig, og gå ut over viktige samfunnsinteresser.259 I neste punkt kommer jeg tilbake 

til hvilke andre argumenter som vil være sentrale sammen med klarhetskravet for at utfallet blir 

at hjemmelen svikter. 

 

                                                 
256  Se også Rt-1989-1230, hvor Høyesterett legger stor vekt på lovens formål. 
257  Rt-2000-46. 
258  Se bl.a. Rt-2014-585 (også omtalt rett nedenfor) og Rt-1999-1517.  
259  Høyesterett har uttalt at for inngrep i menneskerettigheter etter Grunnloven må loven være «så presis som 

forholdene tillater», jf. Rt-2014-1105, men har ikke underkjent en hjemmel på dette grunnlag ennå. Normen 

er trolig vanskelig å håndtere, og ordlyden i dette hjemmelskravet er nok blitt for streng. Se også fotnote 281. 
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5.4.3.3 To distinkte argumentasjonsmønstre – hjemmelskrav og helhetsvurdering 

I punkt 5.4.3.2 har jeg vist at i avgjørelsene i utvalget så skal det mer enn manglende presisjon 

til for at legalitetsprinsippet medfører at forvaltningen mangler hjemmel. Likevel gir Høyeste-

retts argumentasjon i flere avgjørelser uttrykk for at legalitetsprinsippets hjemmelskrav kan ha 

betydning for hvilke inngrep forvaltningen kan gjøre, selv om inngrepet er innenfor ordlyden. 

I dette punktet påviser jeg to distinkte argumentasjonsmønstre i avgjørelser hvor inngrepet er 

omfattet av ordlyden: en rettskildeorientert vurdering og en helhetsvurdering.  

 

I utvalget er det fire avgjørelser hvor Høyesterett synes å foreta en vurdering av om rettskildene 

er tilstrekkelige til å begrunne inngrepet målt opp mot hjemmelskravet. I disse avgjørelsene tar 

Høyesterett etter mitt skjønn stilling til om en tolkning av hjemmelen gir tilstrekkelig grunnlag 

for inngrepet. Høyesterett tolker naturligvis hjemmelen i alle sakene, men i disse sakene knyttes 

disse vurderingene spesifikt til legalitetsprinsippet. 

 

I én avgjørelse kommer Høyesterett til at hjemmelen ikke er tilstrekkelig under henvisning til 

legalitetsprinsippets hjemmelskrav. Rt-2004-1603 gjaldt hvorvidt et delingsgebyr ved utskilling 

av tomt på over én million kroner hadde tilstrekkelig hjemmel i lov. Delingsloven 1978 § 5-2 

ga kommunestyret kompetanse til å fastsette «gebyrregulativ», og ga dermed kommunen en 

svært vid kompetanse til å fastsette gebyrene selv. Høyesteretts flertall kommer til at forarbei-

dene bygget på at den ideelle løsningen ved gebyrfastsettelsen var at gebyret skulle tilsvare 

utgiftene ved den respektive delingsforretning (avsnitt 29). Dette hadde ikke kommet til uttrykk 

i ordlyden fordi det var en praktisk vanskelig standard. Men når gebyret ble så stort som i denne 

saken, kom flertallet til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel. Førstvoterende uttaler at «[u]ten 

en klar hjemmel vil det harmonere dårlig med legalitetsprinsippet om kommunene kunne velge 

fritt – og helt uavhengig av utgiftene for den enkelte arealklasse – hvordan omkostningene med 

kart- og delingsforretninger skal fordeles mellom brukerne» (avsnitt 31). Slik hjemmel fantes 

verken i lov eller forskrift, og hadde heller ikke støtte i forarbeidene (avsnitt 31). Flertallets 

begrunnelse gir inntrykk av at man mente inngrepet gikk svært langt gitt ordlyd og forarbeider. 

Her inngår altså ordlydens generelle utforming i argumentene for innskrenkende tolkning. 

 

Den tidligere nevnte HR-2016-2017-A er også et eksempel på at Høyesterett vurderer om det 

er tilstrekkelig holdepunkt i rettskildefaktorene for inngrepet under henvisning til Grunnloven 

§ 113.260 Ved vurderingen legges det avgjørende vekt på at ordlyden var klar, selv om den som 

helhet var overpresis. I to øvrige avgjørelser drøfter Høyesterett eksplisitt om hjemmelen er 

tilstrekkelig, Rt-1998-929 og Rt-1995-530. I nevnte Rt-1998-929 skjer dette under henvisning 

til at det kreves «rimelig klar hjemmel», og flertallet finner spørsmålet avgjort ved en analyse 

                                                 
260  At Høyesterett skiller ut vurderingen av om det er tilstrekkelig hjemmel til slutt endrer ikke dette. Mindretallet, 

som kom til at det ikke var tilstrekkelig hjemmel, gjør ikke det, og nevner kun Grunnloven § 102. 
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av ordlyden alene. I Rt-1995-530 konstaterer Høyesterett at hjemmelskravet er relativt og at det 

primært knytter seg til ordlyden, men at også «andre rettskildefaktorer enn loven selv etter om-

stendighetene [må] trekkes inn» (s. 537). Høyesterett legger vesentlig vekt på at inngrepet opp-

fylte lovens formål, selv om det i forarbeidene ikke var holdepunkter for at det var ment å gi 

hjemmel til det spesifikke inngrepet (etablering av fryseordning for fisk).  

 

Disse avgjørelsene bygger altså på en vurdering av om det rettskildemessige grunnlaget er til-

strekkelig for det konkrete inngrepet. Når Høyesteretts flertall i Rt-2004-1603 kommer til at 

inngrepet var uhjemlet, er det trolig på bakgrunn av at inngrepet ble uproporsjonalt sett i lys av 

hva flertallet mente kommunen hadde fått kompetanse til. Mindretallet legger derimot avgjø-

rende vekt på at kommunen hadde fått vide rammer til å gjøre inngrep, og snur på vurderings-

temaet ved å kreve klarere holdepunkter for å «innskrenke den friheten for kommunene som 

loven legger opp til» (avsnitt 62).  

 

Det er kun fire avgjørelser hvor Høyesterett eksplisitt foretar en slik helhetsvurdering, og det er 

vanskelig å skulle si noe generelt om hva som skal til for at det ikke er tilstrekkelig hjemmel i 

loven når inngrepet er rammet av ordlyden. Det grunnleggende spørsmålet er om rettskilde-

grunnlaget er tilstrekkelig for å begrunne det konkrete inngrepet. I Rt-2004-1603 synes Høyes-

teretts flertall å legge til grunn at kommunens inngrep var i strid med lovgivers forutsetning 

(avsnitt 29). I de tre andre avgjørelsene synes ikke Høyesterett å mene at inngrepet strider med 

lovgivers forutsetninger, og særlig i Rt-1995-530 legges det vesentlig vekt på at inngrepet frem-

met formålet med loven. Vi ser her en parallell til argumentene Høyesterett vektla der hjemme-

len sviktet ved vag ordlyd, jf. punkt 5.2.4, som gir støtte til at der ordlyden er uklar i relasjon 

til inngrepet, så vil det være sentralt om det er holdepunkter for at lovgiverviljen svikter. Etter-

som både ordlyd og forarbeider mv. kan være grunnlag for å slutte noe om lovgiverviljen, kan 

det antas at begge disse må gjøre det uklart at lovgiver har ment å gi forvaltningen hjemmel for 

inngrepet for at hjemmelen skal svikte.  

 

Det mest interessante funnet er likevel kanskje at i tillegg til den rettskildeorienterte hjemmels-

kravsvurderingen som er omtalt over, så synes Høyesterett ved «innskrenkende tolkning»-

spørsmålet å foreta en nokså annen type vurdering under henvisning til legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav. 

 

Mest slående er det å observere at i Rt-1995-530, som teorien har påberopt som det fremste 

eksempel på det relative hjemmelskravet, foretar Høyesterett avslutningsvis en svært vid hel-

hetsvurdering for å ta stilling til om inngrepet hadde tilstrekkelig hjemmel. Høyesterett mente 

at det «vanskeligste punktet» i saken var om de to inngrepene som var gjort – en fryseordning 

for fisk som ble etablert ved avgiftspålegg til salgslagets medlemmer – sett i sammenheng 

«hadde et så stort omfang og medførte et så betydelig inngrep» at ordningen, på tross av at hvert 
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enkelt vedtak hadde hjemmel i loven, likevel måtte anses å falle utenfor reguleringskompetan-

sen (s. 541). I denne vurderingen foretas det som best kan karakteriseres som en bred hensikts-

messighetsvurdering, eller en balansetest. På den ene siden av vurderingen inngår inngrepets 

tyngende karakter. I Rt-1995-530 var det opptatt lån på 1,6 milliarder med pant i alle lagets 

aktiva og gitt avgiftspålegg på ca. 850 millioner kroner over to år for å gjennomføre det ekstra-

ordinære tiltaket. På den andre siden av vurderingen inngår de gode grunner som kan anføres 

for ordningen. Her foretas en vurdering av situasjonen tiltakene skulle bøte på, men Høyesterett 

vektlegger også at inngrepets hensikt var å fremme lovens formål, at vedtaket hadde forankring 

i de demokratiske organene som utgikk fra dem som ble rammet og at inngrepet fremstod som 

hensiktsmessig (s. 541). I tillegg ble de som ble rammet stilt likt, og det var et element av 

valgfrihet for de rammede.261  

 

Denne type helhetsvurdering finner vi også i Rt-2007-1612. Spørsmålet var om ligningsmyn-

dighetene hadde hjemmel til å ta backup-kopi av elektroniske arkiver og se gjennom disse på 

ligningskontoret. Det var klart at myndighetene hadde hjemmel til å gjennomse arkivene i be-

driften. Etter å ha tolket bestemmelsen og kommet til at ligningsmyndighetene hadde hjemmel, 

vurderer Høyesterett om tolkningen var «forsvarlig etter legalitetsprinsippet» (avsnitt 41). I 

vurderingen legges det vekt på at inngrepet var «mindre belastende» for skattyter enn gjennom-

gang i arkivene, at det var rettssikkerhetsgarantier på plass og at skattyter etter Høyesteretts 

oppfatning ville være «tjent med» ordningen (avsnitt 41). En slik bred vurdering, hvor hensikts-

messigheten av inngrepet og demokratisk forankring vurderes opp mot inngrepet, foretas også 

som obiter dicta i både Rt-2001-1514 og Rt-1998-929 (flertallet).  

 

Å forsøke å angi det nærmere innholdet i denne vurderingen er vanskelig, gitt hvor bred den 

synes å være. Antallet avgjørelser er også lite. Noen forhold kan likevel påpekes. Det er inng-

repets tyngende karakter som veies mot de gode grunner som kan påberopes for at myndighet-

ene skulle ha kompetanse til inngrepet. Vurderingen synes å være relativt fri, og Høyesterett 

vektlegger argumenter som ikke ville ha noen naturlig plass i en vurdering av rettskildegrunn-

laget for inngrepet.  

 

Gitt at denne helhetsvurderingens rettslige karakteristika avviker relativt betydelig fra den retts-

kildeorienterte vurderingen som er beskrevet både for innskrenkende tolkning og for de andre 

tolkningsspørsmålene, kan man lure på om den bør betraktes som et utslag av legalitetsprinsip-

pets hjemmelskrav. På den ene siden indikerer Høyesteretts termbruk at vurderingene har 

samme opphav, og formålet med begge vurderingene er å begrense forvaltningens kompetanse. 

På den annen side utvider helhetsvurderingen domstolenes overprøvingskompetanse med myn-

                                                 
261  Som imidlertid ikke gjaldt for ett av inngrepene, så vidt jeg kan forstå.  
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dighetsinngrep, sammenliknet med en snever vurdering av hjemmelsspørsmålet, uten at over-

prøvingen bygger på en tolkning av loven. Den ivaretar for så vidt hensynene bak legalitets-

prinsippet, men disse er såpass åpne at nærmest alle vurderinger som begrenser forvaltningens 

kompetanse kan sies å ivareta dem. Gitt forskjellen på en alminnelig hjemmelsvurdering kan 

det stilles spørsmål ved om helhetsvurderingen bør betraktes som en ulovfestet begrensning i 

forvaltningens kompetanse, og hvorvidt det er en legitim begrensning av denne. 

 

I det videre vil jeg likevel ikke problematisere dette, og betrakte vurderingen som en del av 

legalitetsprinsippet. Men siden den rettslig sett skiller seg nokså vesentlig fra den tradisjonelle 

hjemmelsvurderingen, kan det være hensiktsmessig at de to begrensningene av forvaltningens 

kompetanse også skilles språklig. Siden rettskildevurderingen har klarest paralleller i de øvrige 

argumentasjonsmønstrene vi kaller «legalitetsprinsippets hjemmelskrav», bør termen beholdes. 

Den andre vurderingen kan kalles «legalitetsprinsippets forsvarlighetsvurdering», ettersom 

Høyesterett i Rt-2007-1612 innleder den ved å spørre om «tolkningen vil … være forsvarlig 

etter legalitetsprinsippet» (avsnitt 41). Når det foretas forsvarlighetsvurderinger i fire avgjørel-

ser, synes det begrunnet å betrakte dette som en selvstendig skranke som ikke tidligere har vært 

påpekt i litteraturen. 

 

Etter dette synes vi å stå overfor to distinkte vurderinger som kan følge av legalitetsprinsippet 

ved inngripende myndighetshandlinger som er innenfor ordlyden. For at forvaltningen skal ha 

tilstrekkelig hjemmel, må altså inngrepet være innenfor begge skranker.262 Siden helhetsvurde-

ringen foretas etter tolkningen, utgjør den en slags sikkerhetsventil ved domstolens prøving av 

inngreps lovlighet. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre når Høyesterett foretar helhetsvurde-

ringen. Avgjørelsene i utvalget gir inntrykk av at der inngrepet synes å være et dramatisk brudd 

med hjemmelsgrunnlaget, så kan Høyesterett i visse tilfeller vurdere hensiktsmessigheten av at 

myndighetene har slik kompetanse. Selv om Høyesterett ikke i noen av de analyserte avgjørel-

sene kommer til at denne vurderingen medfører at det ikke er tilstrekkelig hjemmel, tilsier det 

faktum at Høyesterett foretar liknende vurderinger i fire avgjørelser at dette er en reell skranke. 

 

Det kan også spørres om denne helhetsvurderingen er distinkt for tilfellene der inngrepet er 

innenfor ordlyden. Avgjørelsene hvor Høyesterett har lagt vekt på rettssikkerhetsgarantier som 

                                                 
262  At dette er to distinkte skranker støttes av at Høyesterett i tre avgjørelser, Rt-2001-1514, Rt-1998-929 og Rt-

1995-530, foretar helhetsvurderingen etter å ha vurdert om hjemmelskravet tilsier at inngrepet ikke har hjem-

mel etter en tolkning av loven. I Rt-2007-1612 synes Høyesterett først å tolke inngrepsbestemmelsen før det 

spørres om tolkningen er forsvarlig etter legalitetsprinsippet. 
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et element for å tolke en inngrepshjemmel utvidende har noen likhetstrekk med forsvarlighets-

vurderingen.263 Men det har vært få spor av denne typen vurdering i avgjørelsene omtalt i punkt 

5.1 til 5.3. Det distinkte ved helhetsvurderingen er balanseringen av inngrepsintensiteten med 

andre forhold. Dette kan kanskje begrunnes i at det er et større behov for en slik vurdering der 

inngrepet er innenfor ordlyden, fordi det da er mer begrenset hvilke andre grunnlag inngrepet 

kan underkjennes på. Som vi har sett, skal det mye til for at Høyesterett tolker ordlyden inn-

skrenkende på grunn av manglende klarhet alene. 

 

5.4.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett at det skal mye til for at domstolen tolker en bestemmelse innskren-

kende under henvisning til legalitetsprinsippets hjemmelskrav i avgjørelsene i utvalget. I al-

minnelighet er ordlydens uklarhet ikke problematisk selv om den er underpresis, overpresis 

eller svært vid og generell. Dersom det kan påvises lovgivervilje til støtte for resultatet eller 

ordlydens utforming er resultatet tilsynelatende gitt. Men selv om det ikke finnes konkret lov-

givervilje, har Høyesterett en høy terskel for at ordlyden tolkes innskrenkende, selv om lov-

teksten kunne fått en utforming som i større grad signaliserte til borgerne hvilke inngrep myn-

dighetene kan gjøre.  

 

Når ordlyden gir forvaltningen hjemmel, har lovgiver i én forstand gjort jobben sin. Den som 

reflekterer over ordlyden vil få et svar på spørsmålet om hvilke inngrep som kan gjøres. Men 

all den tid vi som språkbrukere har forventninger til en viss grad av presisjon, vil over- og 

underpresisjon, samt generalitet, medføre språklig uklarhet som kan gjøre det vanskelig å av-

gjøre hvilke inngrep myndighetene har hjemmel til å gjøre. Slik språklig uklarhet kan forstås 

som at det er usikkert om myndighetene har kompetanse. Men Høyesterett synes ikke å tolke 

innskrenkende selv om forvaltningens tolkning ikke har støtte i forarbeidene. Det behøves til-

synelatende noe mer, og det er avgjørelser som tyder på at der ordlyden overlater betydelig tvil, 

vil et sentralt element være om inngrepet stred med lovgivers forutsetninger. 

 

Domstolene står relativt fritt til å fastlegge tolkningsstilen selv, men som nevnt i punkt 2.1 bør 

tolkningsstilen ikke avvike vesentlig fra tradisjonen. Ettersom inngrep begrenser borgernes fri-

het, kan man tenke seg at forskjellige rettssystemer vektlegger verdien av borgernes frihet noe 

forskjellig; det kan settes forskjellige terskler for hvor klart det må komme til uttrykk i loven at 

forvaltningen har kompetanse til inngrep. Det klare inntrykket fra lesingen av avgjørelsene i 

denne kategorien, er at Norges Høyesterett har lagt seg på en linje hvor manglende presisjon 

                                                 
263  Bl.a. HR-2016-1286-A. Som påpekt av Østenstad (2011) s. 308 vil det å legge vekt på grunnleggende rettsik-

kerhetsgarantier knyttet til saksbehandling og kontroll «kunne bli oppfatta som eit klart brot med norsk lega-

litetsprinsipptradisjon». Som eksempel på denne nevner Østenstad Rt-1995-530, som var begrenset til det 

«snevre spørsmålet om føresegnene sin klarleik», men da tilsynelatende uten å anerkjenne den helhetsvurde-

ring som Høyesterett utfører. 
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ikke vektlegges i borgernes retning. Anførsler om at disse hjemlene ikke er «klare», og at lega-

litetsprinsippet tilsier en innskrenkende tolkning, fører sjeldent frem. Dette er uttrykk for et 

grunnleggende valg mellom lojalitet overfor lovtekstens utforming og forvaltningens tolkning 

av loven på den ene siden, og borgernes frihet og til en viss grad forutberegnelighet på den 

andre. 

 

Legalitetsprinsippets hjemmelskrav kan likevel inngå som et argument for at inngrepshjemler 

tolkes innskrenkende. I Rt-2004-1603 ble dette resultatet, og avgjørelsene sett samlet gir grunn-

lag for en antakelse om at legalitetsprinsippet på to distinkte måter kan utgjøre en skranke når 

ordlyden rammer forholdet. For det første ved å være et argument ved tolkningen der ordlyden 

er svært generell og upresis, og inngrepet går (vesentlig) lenger enn lovgiverviljen. For det 

andre kan legalitetsprinsippets hjemmelskrav gi opphav til en helhetsvurdering – forsvarlig-

hetsvurderingen – hvor inngrepets tyngende karakter måles opp mot de gode grunner som fo-

religger for at det skal være tilstrekkelig hjemmel.  

 

Slik sett er inngrepssynspunktet nokså fremtredende ved Høyesteretts praktisering av hjem-

melskravet ved tolkningsspørsmålet «innskrenkende tolkning». I forsvarlighetsvurderingen 

inngår inngrepet som den ene delen av en helhetsvurdering, og det må da antas at jo mer inn-

gripende det er, jo mer skal det til for at hjemmelen holder. Men dette gir ikke støtte til læreset-

ningen om at jo mer inngripende myndighetshandling, jo klarere må hjemmelen være. For i 

helhetsvurderingen er det tilsynelatende ikke hjemmelens klarhet som inngrepet holdes opp 

mot, det er snarere hvilke gode grunner i alminnelighet som kan anføres som er avgjørende. 
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6 Konklusjon 

6.1 Oppsummering 

I dette avsluttende kapittelet skal jeg oppsummere de mest sentrale tendensene som ble identi-

fisert i Høyesteretts argumentasjon i kapittel 5, og forsøke å trekke noen konklusjoner for for-

ståelsen av Høyesteretts argumentasjon på legalitetsprinsippets område.264 

 

Tendensene i kapittel 5 kan oppsummeres slik: 

 

1. Ved utvidende tolkning forutsetter Høyesteretts argumentasjon en rangordning av retts-

kildefaktorene. Om utvidende tolkning kan tillates synes å bygge mer på hvilken type 

forankring et argument har, enn innholdet i argumentet (i den grad disse kan skilles fra 

hverandre). Lovgiverviljen fikk generelt gjennomslag. 

2. Ved vag ordlyd er legalitetsprinsippargumentasjon nokså fraværende, og alle rettskilde-

faktorer kan tilsynelatende bidra til å avgjøre hjemmelsspørsmålet (ingen klar rangord-

ningstendens). Der det forelå kvalifisert rettsanvendelsestvil kom Høyesterett til at 

hjemmelen ikke strakk til. Sviktende lovgivervilje var sentralt i vurderingen. 

3. Ved flertydig lovtekst er legalitetsprinsippargumentasjon nokså fraværende, og alle 

rettskildefaktorer kan tilsynelatende bidra til å avgjøre tolkningsspørsmålet (ingen klar 

rangordningstendens). Der det forelå (svært) kvalifisert rettsanvendelsestvil kom Høy-

esterett til at hjemmelen ikke strakk til. 

4. Ved innskrenkende tolkning utgjør manglende presisjon alene svært sjelden en skranke 

for forvaltningens kompetanse. Utvalget viser at legalitetsprinsippet spiller to roller: (a) 

Høyesterett kan legge vekt på legalitetsprinsippet dersom verken ordlyd eller forarbei-

der gir holdepunkter for at det er hjemmel for det konkrete inngrep. (b) Høyesterett kan 

vurdere om inngrepet har tilstrekkelig hjemmel etter en helhetsvurdering, hvor inngre-

pets karakter vurderes opp mot gode grunner for inngrepet (forsvarlighetsvurderingen). 

 

Analysene viser at Høyesteretts argumentasjonsmønstrene på legalitetsprinsippets område va-

rierer mellom tolkningsspørsmålene. Ved utvidende tolkning var innslaget av legalitetsprin-

sippargumentasjon nokså fremtredende, mens rollen var mer marginal for de andre tolknings-

spørsmålene. Dette kan trolig tilskrives det faktum at for tilfellene (2)–(4) får legalitetsprinsip-

pet tilsynelatende først betydning dersom ingen av de andre tolkningsfaktorene gir et nokså 

entydig resultat. Dette støtter påstanden i teorien om at betydningen av legalitetsprinsippet sær-

lig knytter seg til ordlyden.  

                                                 
264  Dette kapittelet vil bygge på forutsetninger og forbehold diskutert i kapittel 5, og påstandene vil av effektivi-

tetshensyn være nokså korte og dermed kunne fremstå mer bastante enn de er ment. Jeg har heller ikke tatt inn 

henvisninger til avgjørelser for å underbygge påstander i dette kapittelet. Ved uklarhet, se kapittel 5.  
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Selv om legalitetsprinsippet frekvensmessig sjeldnere inngår i argumentasjonen i typetilfelle 

(2)–(4), avdekker analysene tilsynelatende en distinkt egenskap ved lovtolkning på legalitets-

prinsippets område: Dersom det er (svært) kvalifisert rettsanvendelsestvil ved subsumsjonen 

eller lovtolkningen, faller man tilbake på at inngrepet er uhjemlet.265 Legalitetsprinsippet er et 

prinsipp å falle tilbake på, og beskytter borgeren mot inngrep bygget på de mest vaklende retts-

kildegrunnlag. Dette antakelig til forskjell fra i privatretten, hvor rettsanvendelsen gjelder for-

deling av plikter mellom privatpersoner, og det ikke finnes et tilsvarende utgangspunkt hvis 

fravikelse krever begrunnelse.266  

 

Analysene av utvalget indikerer dermed en underliggende struktur i retten. Det er myndighetene 

som må ha hjemmel for sine inngrep. Kravene til rettskildegrunnlaget varierer, særlig med tolk-

ningsspørsmålene, men borgerne skal ikke måtte tåle mer omfattende inngrep enn de som er 

sanksjonert av den lovgivende makt, som utleder sin legitimitet fra folkesuvereniteten. Det er 

lovgivers oppgave å definere grensene for borgernes iboende frihet til å leve sine liv og forfølge 

sine interesser, selv de uønskede. Borgerne må kun akseptere de inngrep i sin frihet som er 

forhåndsdefinert og mulig å forutse. Ettersom lovgiver kan endre loven, bør usikkerhet ved 

hjemmelen medføre at den svikter. Samtidig har lovgiver begrenset med muligheter til å forutse 

alle mulige inngrep det kan være behov for, og må bero på forvaltningen til å vurdere dette i 

konkrete tilfeller. Høyesteretts argumentasjon synes å utvise en forståelse for dette, og er i en 

del tilfeller nokså tilbakeholdne med å overprøve forvaltningens vurdering av hjemmelsspørs-

målet så lenge det ikke var uklart at lovgiverviljen ikke strakk seg like langt som inngrepet. 

 

Det kan spørres om de identifiserte argumentasjonsmønstre er et utslag av «legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav». På ett nivå er dette et terminologisk spørsmål – argumentasjonsmønstrene i de 

analyserte avgjørelsene er der uavhengig av hva man kaller dem. Men ettersom rettsreglene 

skal anvendes i fremtiden, fordi det er viktig å forstå hva vi har for å vite hva vi eventuelt bør 

                                                 
265  Er dette i strid med tvisteloven § 11-3, som pålegger retten å anvende «gjeldende rettsregler»? Etter mitt skjønn 

er det ikke det. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav er en del av rettsreglene, om enn i et annet plan.  
266  Denne sammenlikningen bygger ikke på en inngående analyse av lovtolkning utenfor legalitetsprinsippets 

område, og det kan være at det kan identifiseres tilsvarende rettslige strukturer også utenfor dette. Men all den 

tid funksjonen som et «prinsipp å falle tilbake på» er forankret i at det er myndighetene som må ha hjemmel, 

er det tvilsomt at man finner det samme ved fordeling av rettigheter mellom privatpersoner, f.eks. i kjøpsretten. 

Men her kan andre hensyn ha noe av den samme funksjon, som i opphavsretten, hvor det er et prinsipp om at 

kontrakter om overdragelse av opphavsrett skal tolkes i opphavsmanns favør, jf. Rt-2001-872. Man må også 

skille skarpt teoretisk mellom rettsanvendelse og bevisvurdering, hvor det finnes regler om bevisbyrde som 

skaper «utgangspunkter», se Jerkø (2017) (hans begrep om ‘argumentativ bevisbyrde’ kan muligens passe på 

legalitetsprinsippet, se s. 126 flg.). 
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videreføre, og for å gi rettsanvenderen språklige knagger å henge hensynene som rettssystemet 

skal ivareta på, bør vi ta stilling til hva som er statusen og begrunnelsen for disse strukturene.267 

 

At legalitetsprinsippets hjemmelskrav er et prinsipp å falle tilbake på, er i tråd med teoriens 

overordnede oppfatning om betydningen av legalitetsprinsippet. Observasjonen kan forankres 

i flere av litteraturens og rettspraksis’ uttalelser om legalitetsprinsippets hjemmelskrav. Den 

stemmer med en tanke om at det kreves «klar hjemmel» for inngrep, forstått som et rettskilde-

bilde som ikke er kvalifisert uklart.268 Inngrep ved kvalifisert rettsanvendelsestvil vil også være 

lite forutberegnelige, og ha et anstrøk av vilkårlighet. I tillegg medfører en slik funksjon at 

borgerne ikke må tåle flere inngrep enn lovgiver har gitt (klar) hjemmel til, som er i samsvar 

med folkesuverenitetstanken. I det videre legger jeg derfor til grunn at denne funksjonen kan 

knyttes til legalitetsprinsippets hjemmelskrav. 

 

Det resterende av avhandlingen skal brukes til å knytte noen særlig interessante funn an til 

litteraturen på området. I punkt 6.2 diskuterer jeg betydningen av lovgiverviljen på legalitets-

prinsippets område, og i punkt 6.3 argumenterer jeg for at tanken om det relative legalitetsprin-

sippet bør oppgis, eller i det minste nyanseres betydelig. I det avsluttende punkt 6.4 diskuterer 

jeg om fremtiden til legalitetsprinsippets hjemmelskrav. 

 

6.2 Utfordringer ved den intensjonale tolkningsstilen 

Det var en gjennomgående tendens ved Høyesteretts argumentasjon at i den grad det kunne 

identifiseres en lovgivervilje for at det var hjemmel for myndighetsinngrepet, så får denne gjen-

nomslag ved tolkningen.  

 

Mest interessant er dette ved utvidende tolkning, fordi ordlyden i disse tilfellene taler mot at 

myndighetene har tilstrekkelig hjemmel. Lovteksten er det autoritative uttrykk for folkeviljen, 

som utgjør legitimitetsgrunnlaget for myndighetsinngrep. Det er i lovteksten borgerne forventer 

å finne veiledning om skrankene for sin frihet. At lovteksten kan tilsidesettes på grunn av en 

juristskapt konstruksjon vi kaller lovgiverviljen, er ikke åpenbart.269 

 

                                                 
267  Her glir avhandlingen dels over i et normativt spor. All den tid man har oppfatninger om hvilke hensyn retten 

skal ivareta, og på hvilken måte disse forskjellige hensyn må avstemmes mot hverandre, er det viktig at det er 

nokså enkelt for autoritative rettsanvendere, spesielt dommere, å realisere disse hensynene. Dette er altså et 

fremtidsorientert perspektiv. 
268  Min påstand er svakere enn litteraturens påstand om hva «klar hjemmel» betyr, se punkt 6.3. 
269  Det må innskytes at sjeldent er det snakk om vesentlige avvik fra ordlyden, jf. punkt 5.1.2. 
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Ved vag ordlyd og flertydig lovtekst er det mindre problematisk å bygge på lovgiverviljen.270 

For løsningen av disse tolkningsspørsmålene kan kritikken i stedet rettes mot de ordlydstolk-

ninger Høyesterett foretar. I stor grad begrenser ordlydstolkningen seg til en isolert vurdering 

av ordlyden i det enkelte vilkår eller rettsfølge, ikke sett i lys av hele loven.271 Høyesterett 

beveger seg nokså raskt fra ordlyd til forarbeider og lovhistorie. Her er det trolig noe å lære av 

andre rettstradisjoner for å få mer ut av den autoritative teksten.272 En utvikling i tolkningslæren 

som i større grad bygger på argumenter fra lovteksten selv vil kunne stramme opp lovtolkningen 

noe, ettersom måten lovgiverviljen finnes på er ustabil.273 

 

Høyesterett benytter nemlig flere forskjellige måter å identifisere lovgivervilje på. Dette er både 

dens styrke og svakhet. Å forankre tolkningsresultatet i lovgiverviljen gir et skinn av autoritet 

kombinert med en fleksibel slutningsprosedyre. Men denne fleksible slutningsprosedyren gjør 

også lovgiverviljen til en åpen størrelse og gjenstand for betydelig skjønn – kanskje mer skjønn 

enn man ønsker, der spørsmålet er om myndighetenes inngrep er lovlig, og borgernes frihet står 

på spill.  

 

Her har ikke oppmerksomheten vært rettet mot hvordan lovgiverviljen identifiseres (slutning), 

men først og fremst hvilken rolle lovgiverviljen spiller gitt at Høyesterett mener å ha identifisert 

den. En vurdering av hvorvidt Høyesterett bygger på en riktig forståelse av f.eks. forarbeidene 

ville kreve at man gikk inn i alle dokumenter som kunne begrunne lovgiverviljen, for selv å 

foreta en vurdering av om Høyesterett bygger på «gode slutninger». Dette ville være svært tid-

krevende og involvere betydelig skjønn.274  

 

I noen tilfeller er lovgiverviljen klar nok – det står i forarbeidene at et resultat er ønsket, men 

ordlyden er uheldig formulert. Men i andre tilfeller er det vesentlig mer tvil ved slutningen fra 

forarbeidene. Selv om vi i Norge har en strømlinjeformet lovgivningsprosess, hvor det ofte forut 

                                                 
270  At lovgiverviljen underbygger ordlyden ved innskrenkende tolkning er nokså uproblematisk. Uttalelsene i 

inneværende avsnitt har likevel en viss overføringsverdi også ved innskrenkende tolkning. 
271  Jf. punkt 4.3.3 og analysene for øvrig. 
272  Selv kjenner jeg best til amerikansk rett, hvor det har utviklet seg en retning innen lovtolkning («statutory 

interpretation») som kalles «textualism». Dette oppsummeres slik av Scalia (1997) s. 17: «It is the law that 

governs, not the intent of the lawgiver.» Selv om lovgivningstradisjonen i USA skiller seg vesentlig fra den i 

Norge, kan vi lære noe om lovteksttolkning av amerikansk rett. Se f.eks. Scalia/Garner (2012). 
273  Samtidig må man ikke ha for store forhåpninger til hva en slik endring kan oppnå. Det vil alltid være en grad 

av skjønn i rettsanvendelsen, så også i lovteksttolkningen. Om tolkningen bygger på nokså usikre slutninger 

fra lovens struktur eller liknende, vil (klare) uttalelser i forarbeidene om tolkningsspørsmålet trolig skape mer 

forutberegnelighet og enhet i tolkningen enn ensidig fokus på lovteksten.  
274  Denne analysen har derfor ikke sett «bak» Høyesteretts begrunnelse, men har tatt domstolens gjengivelse av 

hvordan de ser på rettskildebildet på alvor. Mange av sakene var nok betydelig mer tvilsomme enn det Høy-

esterett selv gir uttrykk for i begrunnelsene.  
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for loven finnes en gjennomtenkt og gjennomarbeidet NOU og proposisjon, kan det oppstå 

betydelig tvil i enkelttilfeller.275 Og selv i Norge blir lover vedtatt uten en god forutgående 

prosess.276 Der forarbeidene er sprikende og ikke direkte adresserer spørsmålet domstolen skal 

ta stilling til, blir mye overlatt til dommernes skjønn. Tolkningsprosessen er da sårbar for at 

dommerne tilpasser hva de leser ut av forarbeidene til det man uansett mener følger av lovens 

system, de hensyn den skal ivareta og andre reelle hensyn. Man ser da også betydelige varia-

sjoner i hvordan flertalls- og mindretallsfraksjoner leser forarbeidene, uten at man har noen 

uttrykt prinsipiell holdning til hvordan man skal slutte fra forarbeidene.277 Her har ikke rettsvi-

tenskapen fullt ut fylt sin rolle ved å gi godt funderte prinsipper for forarbeidstolkning, eller 

hvordan disse skal spille inn i den øvrige lovtolkningen.278 

 

Formålet her er ikke å svartmale norsk metodelære. Norske domstoler nyter høy tillit, og norske 

dommere anvender nok loven samvittighetsfullt.279 Men det er rom for forbedring. Gitt den 

sentrale rollen lovgiverviljen synes å spille i norsk tolkningslære også på legalitetsprinsippets 

område, er det på høy tid at rettsvitenskapen vurderer om dette er i samsvar med de hensyn 

rettssystemet skal ivareta.280 Om svaret er ja, bør en forsøke å identifisere klarere prinsipper for 

hvordan domstolene finner, eller bør finne, lovgiverviljen. Om dette skulle vise seg å være en 

svært vanskelig oppgave, er det mulig at vi i lys av rettsstatsidealet og de hensyn legalitetsprin-

sippet skal ivareta er tjent med å flyttet fokus tilbake til start. Lovteksten.  

 

6.3 Det relative legalitetsprinsippet gjenspeiles ikke i Høyesteretts praksis 

De generelle uttalelsene i rettspraksis og litteratur har ofte gått ut på at legalitetsprinsippets 

hjemmelskrav stiller krav til «klar hjemmel», og at dette klarhetskravet vil være relativt til inng-

repets tyngende karakter. I dette punktet skal jeg knytte observasjonene fra kapittel 5 opp mot 

både ideen om et klarhetskrav og dettes relative karakter.  

 

                                                 
275  Se f.eks. uenigheten mellom flertall og mindretall i HR-2016-2017-A og Rt-1978-1430, og generelt spørsmå-

lene om motstridende uttalelser internt i ett forarbeidsdokument og mellom forarbeidsdokumenter. Men dette 

er bare to av mange spørsmål om slutning fra forarbeider og forhistorie. 
276  Uten at det er enkelt å føre statistikk, er inntrykket at tilfellene med en dårlig lovgivningsprosess er overrepre-

sentert i sakene for Høyesterett. 
277  For et godt eksempel se HR-2016-2017-A, hvor flertall og mindretall benytter forskjellige prinsipper ved tolk-

ningen av forarbeidene.  
278  Men se Bergo (2000) s. 167–287. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Med et stort antall typer forarbeider, 

og mange måter å bruke disse på, er det vanskelig å gi klare retningslinjer. Og med den faktorbaserte metode-

læren fremstår det som en uoverskuelig oppgave å skulle beskrive hvordan slutningen fra disse dokumenter 

til lovgiverviljen eventuelt skal interagere med det øvrige rettskildebildet.  
279  Samtidig nyter samfunnsinstitusjoner i det norske samfunn generelt høy tillit, og domstolene nyter i mange 

land høyere tillitt enn andre samfunnsinstitusjoner. Det er også uklart om metodelæren er avgjørende for tilli-

ten, og i alle tilfeller finnes andre målestokker enn tillit, herunder hvor rasjonell rettsanvendelsen er.  
280  For et viktig bidra i så måte, se Bergo (2000). 
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Selv om det har manglet teorier som forklarer hva kravet om «klar hjemmel» presist betyr, har 

det vært antydet at det særlig knytter seg til ordlyden. Kapittel 5 har vist at Høyesterett tar i 

betraktning hele rettskildebildet i hjemmelsvurderingen. Ved utvidende tolkning kan man ob-

servere at noen rettskildefaktorer generelt ikke vil kunne oppveie ordlyden, men for de andre 

tolkningsspørsmålene er det vanskelig å finne holdepunkter for at Høyesterett praktiserer noe 

«klarhetskrav» i noen rimelig forstand av ordet. Verken vag ordlyd eller flertydig lovtekst er 

«klar», men dette faktum synes ikke å utgjøre noe problem for rettsanvendelsen selv ved tyng-

ende inngrep. Ved disse tolkningsspørsmålene er det mer presist å snakke om et krav om at 

inngrepet med en viss sikkerhet kan hjemles i det totale rettskildebildet. Ved innskrenkende 

tolkning var det få holdepunkter for å si at ordlydens manglende klarhet var et fremtredende 

argument mot at det var tilstrekkelig hjemmel.  

 

Det var følgelig få tegn til at Høyesterett har stilt krav til lovtekstens utforming. Det var snarere 

et trekk ved Høyesteretts argumentasjon at der det ikke var holdepunkter for at ordlyden var 

utformet for å ta stilling til rettsspørsmålet, så tilla Høyesterett ordlyden mindre betydning. Der 

lovteksten var utformet for å gi forvaltningen fleksibilitet tilsto domstolen slik fleksibilitet, på 

tross av manglende klarhet. I avgjørelsene hvor Høyesterett snakker om «klar hjemmel» betyr 

det derfor sjelden eller aldri i realiteten noe presisjonskrav. Som observert fortløpende gir dette 

inntrykk av at Høyesterett prioriterer lovgiverviljen over lovteksten objektive utforming. 

 

Høyesteretts argumentasjon kan dermed sies å være i en spenning med ideen om at borgerne, 

ved å betrakte lovteksten, skal få presise anvisninger om hva som er lov og hva som ikke er lov. 

Den manglende graden av presisjon som følger av den nordiske lovgivningstradisjonen med 

korte og generelle lover, og mer uttømmende regulering i forarbeidene, er stort sett respektert 

av Høyesterett. Gitt denne tradisjonen ville en streng praktisering av et klarhetskrav knyttet til 

ordlyden begrense forvaltningens mulighet til å gripe inn for å forsvare viktige samfunnsinter-

esser. Et slik krav kan også være vanskelig å praktisere konsistent, selv om dette ikke er et 

avgjørende argument for at Høyesterett i noen flere saker vektlegger ordlydens uklarhet.281 

 

Disse konklusjonene tilsier at «legalitetsprinsippets klarhetskrav» er en uheldig term. Termen 

fordekker nyanser, og analysene i kapittel 5 viser at tolkningsspørsmålene trolig er bedre ut-

gangspunkter for forståelse av Høyesteretts argumentasjon enn det overordnede klarhetskravet.  

 

Det er som nevnt fremhevet at hjemmelskravet beror på inngrepets art. Selv om det er vanskelig 

å måle hvor strengt legalitetsprinsippets hjemmelskrav er i den enkelte sak, er det få spor av en 

                                                 
281  Sml. strafferetten, hvor Frøberg (2015) s. 66 påpeker at skjerpingen av legalitetsprinsippets hjemmelskrav 

foreløpig kun knytter seg til analogiforbudet. Høyesterett har ennå ikke kommet til at en lovtekst er så upresis 

at det er utilstrekkelig hjemmel for inngrep. Se særlig HR-2017-930-A, sml. LH-2016-45013. Se fotnote 259. 
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slik relativisering i Høyesteretts argumentasjon, og det er sjelden Høyesterett eksplisitt vekt-

legger inngrepets art. Gjennomgående har andre argumenter vært avgjørende. Jeg har fortlø-

pende kommentert dette i oppsummeringskapitlene i kapittel 5, og det skal ikke gjentas her. 

Men det faktum at lovgiverviljen synes å få gjennomslag uavhengig av inngrep og tolknings-

spørsmål, og at inngrepets karakter svært sjelden trekkes frem i den konkrete argumentasjonen, 

understøtter at betydningen av inngrepets karakter er mindre enn antatt. Utvalget må antas å 

bestå av mange av avgjørelsene hvor spørsmålet om tilstrekkelig hjemmel har vært det spring-

ende punkt. Gjennomgående har det vært de konkrete argumentene utledet av rettskildefakto-

rene som har vært sentrale, men vektingen eller vurderingen av disse har svært sjelden hatt spor 

av vektlegging av inngrepets karakter. Ideen om det relative legalitetsprinsippet har støtte i 

Høyesteretts eksplisitte uttalelser om hjemmelskravet, men er nokså fraværende i Høyesteretts 

faktiske argumentasjon.  

 

Gitt at det relativiserte legalitetsprinsippet har hatt en såpass fremtredende rolle i litteraturen og 

blitt gjenspeilet i flere av Høyesteretts eksplisitte uttalelser om hjemmelskravet, kan det spørres 

hvorfor det ikke setter klarere spor i de faktiske argumentasjonsmønstrene. Om man spurte 

høyesterettsdommerne som har avsagt avgjørelsene i utvalget, ville mange sannsynligvis uttalt 

at de mente at hjemmelskravet er relativt. Noen fullgod analyse av dette spørsmålet er det ikke 

plass til, men det skal trekkes frem at ved noen av de mest tyngende myndighetsinngrep er det 

viktige samfunnsinteresser i spill. Grunnen til at myndighetene er gitt hjemmel til å gjøre svært 

tyngende inngrep, er vekten av samfunnshensynene, jf. f.eks. tvungent psykisk helsevern og 

utlendingsfeltet. Disse hensynene kan synes å få overhånd over ideen om et strengt legalitets-

prinsipp i den enkelte sak. Høyesterett kan synes å se hjemmelen i lys av de samfunnsinteresser 

som begrunner den.  

 

Høyesterett ser altså inngrepet i lys av hjemmelsgrunnlaget og de bemyndigelser Høyesterett 

mener dette gir forvaltningen. Først når domstolen mener at inngrepet har blitt svært tyngende 

sett i lys av alle rettskildefaktorene, særlig om inngrepet bryter med lovgivers forutsetninger 

(formålet), så kommer inngrepssynspunktet i forgrunnen, men dette er ikke noe sentral tendens. 

 

Man kan forsøke å redde ideen om det relative hjemmelskrav ved å si at samfunnsinteressene 

er en del av relativiseringen, og at klarhetskravet dermed påvirkes og blir svakere. Men da er 

det ikke mye igjen av det relative legalitetsprinsippet. Det blir en tankemessig temmelig tom 

konstruksjon, som alltid kan forklare utfallet, men som ikke kan gi rettsanvenderen veiledning. 

En enda mer nyansert norm vil neppe kunne få mer betydning for tolkingen.282 En eventuell 

rekonstruksjon av det relative legalitetsprinsippet bør uansett ta utgangspunkt i praksis.  

                                                 
282  Som analysene i kapittel 5 viser er ikke inngrepssynspunktet helt fraværende, men det har etter mitt skjønn et 

betydelig mindre fremtredende rolle i Høyesteretts argumentasjon enn litteraturen gir inntrykk for. 
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At rettsvitenskapen ikke har avdekket den manglende betydningen av inngrepets art tidligere, 

skyldes sannsynligvis at man på dette området har sett legalitetsprinsippet gjennom mer over-

ordnede teorier om rettskildelæren. Mest innflytelsesrik har nok Eckhoffs generelle rettskilde-

modell vært. Modellen skjærer all rettsanvendelse over én kam, og man har forklart de særlige 

hensyn som gjør seg gjeldende på legalitetsprinsippets område ved å si at inngrepets art påvirker 

vekten av ordlyden. Men dette utgangspunktet passer dårlig for alle tolkningsspørsmål med 

unntak av utvidende tolkning, og Eckhoffs vektmodell har ikke nyanser nok til å gi et presist 

bilde av Høyesteretts argumentasjon i avgjørelsene i utvalget.  

 

Avhandlingen gir dermed grunnlag for en kritikk av det relative legalitetsprinsippet fra to vink-

ler. For det første ved å vise at en forståelse av «klar hjemmel» som knytter denne til presis 

forankring i lovteksten ikke har særlig grunnlag i Høyesteretts praksis. For det andre ved å vise 

at argumenter knyttet til inngrepets karakter ikke er fremtredende i praksis, og at det ikke kan 

identifiseres noen klar sammenheng mellom hvor inngripende myndighetshandlingen er og 

hvilke krav Høyesterett stiller til rettskildene. Disse konklusjonene er trukket på bakgrunn av 

et begrenset materiale, og har således svakheter. Men den som ønsker å kritisere dem kan ikke 

henfalle til teoretiske modeller, men må i stedet analysere enda flere avgjørelser. Spredte ek-

sempler eller flere eksempler på eksplisitte uttalelser fra Høyesterett om hjemmelskravet holder 

ikke. Det er etter mitt skjønn uansett på tide å utvikle en mer nyansert og typetilfelleorientert 

tilnærming i rettskildelæren.283 Tolkningsspørsmålene er en begynnelse på en slik tilnærming 

på legalitetsprinsippets område, men det er trolig flere distinksjoner som kan trekkes som vil 

hjelpe oss å forstå Høyesteretts argumentasjon. Slik kan vi få en teoretisk fremstilling som bedre 

passer med terrenget, og et kart som kan veilede rettsanvendere gjennom et juridiske landskap 

i konstant endring, men med noen konstante punkter. 

 

6.4 Legalitetsprinsippets hjemmelskrav i fremtiden 

I rettsstaten må myndighetene på forhånd definere de inngrep som kan gjøres overfor borgerne. 

Legalitetsprinsippet krever at dette skjer ved formell lov vedtatt av Stortinget, og forankrer 

dermed rettsstatstanken i demokrati og folkesuverenitet. Men formell lov må tolkes, og da blir 

spørsmålet på hvilken måte lovgiver må forhåndsdefinere forvaltningens mulighet til å gjøre 

inngrep, og i hvilken grad domstolene kan reparere de eventuelle manglene loven måtte ha. 

 

Ved vurderingen av hvor strengt hjemmelskravet skal praktiseres, står en overfor en avveining 

mellom å innrømme forvaltningen fleksibilitet til å ivareta viktige samfunnsinteresser på den 

ene siden, og forutberegnelighet og særlig målet om minst mulig inngrep i borgernes frihet på 

den andre siden.  

 

                                                 
283  Bergo (2000) kapittel 11 tar til orde for en mer typetilfelleorientert metodelære. 
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Analysen i kapittel 5 har vist at Høyesterett i nokså liten grad setter ned foten overfor forvalt-

ningen. Man kunne sett det slik at ved en lovtekst som er uklart utformet, så inntok Høyesterett 

det synspunkt at lovgiver måtte bære «risikoen» for ikke å gi klar beskjed til borgerne og for-

valtningen om hvilke inngrep som var sanksjonert.284 På den andre siden ville viktige sam-

funnsinteresser lide under en slik tilnærming, i alle fall inntil lovgiver begynte å tilpasse seg 

denne tolkningsstilen. Ved inngrep med støtte i lovgiverviljen har både lovgiver og forvaltning 

funnet det nødvendig med inngrep i disse tilfellene, ettersom forvaltningen selv tolker loven. 

Ved at domstolen da realiserer lovgiverviljen vil man få tilgodesett interessene som begrunner 

loven, og domstolen kan naturligvis kontrollere maktmisbruk og åpenbart uhjemlede inngrep. 

 

På den annen side er det en viktig side ved legalitetsprinsippets hjemmelskrav at det knytter seg 

til loven slik den er vedtatt. Selv om legalitetsprinsippet står i Grunnloven, er det ikke snakk 

om en evig skranke for lovgiver eller forvaltning. Loven kan endres, og ved en for liberal prak-

tisering av hjemmelskravet vil forvaltningen ikke ha noe insentiv til å gå til Stortinget for å få 

en ny og klarere hjemmel. Dermed blir det en overhengende fare for utglidning over tid om 

domstolen er for tilbakeholden med overprøving. Man risikerer å stå igjen med et unødvendig 

uklart regelverk.  

 

Analysene i kapittel 5 gir ikke grunnlag for å si noe generelt om domstolene praktiserer legali-

tetsprinsippet «for» liberalt. Men rettsstatsidealet vil i større grad kunne realiseres om lovgiver 

skrev mer presise lover. En måte å fremtvinge en slik utvikling på, er ved at domstolene stiller 

strengere krav til at lovgiverviljen kommer klart til uttrykk i lovteksten, som i strafferetten. Men 

et markant og dramatisk skifte i tolkningsstil vil være uheldig og destabiliserende, fordi lovgi-

ver i mange år har skrevet lover under forutsetning om en viss realisering av lovgiverviljen og 

de reelle hensyn som gjør seg gjeldende på det enkelte område. Domstolen må imidlertid være 

bevisst sin rolle som beskytter av borgerne i møte med myndighetene, og det er domstolene 

som i siste instans tolker loven og dermed bestemmer hvordan den skal tolkes. Om domstolen 

anla en noe strengere fortolkning av inngrepshjemler vil det ha konsekvenser også for hvordan 

forvaltningen i neste runde tolker dem. Det er etter dette rom for utvikling av mer presise ord-

lydstolkningsprinsipper, som bygger på den vedtatte lovteksten som det autoritative uttrykket 

for myndighetenes makt over borgerne. 

 

Det er heller ingenting i veien for at lovgiver tar sin del av ansvaret, og i fremtiden skriver 

klarere og enda bedre lover. Samtidig er det tidkrevende å skrive gode lover, og en streng tolk-

ning i domstolene kan medføre at lovgiver velger vide formuleringer for å være sikker på at 

forvaltningen har «de hjemlene de behøver». Det er altså snakk om en delikat balansegang. 

                                                 
284  Se Bergo (2002) s. 370–372, som problematiserer hvordan Eckhoff og senere forfattere har «utvannet» lega-

litetsprinsippet.  
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Det har forblitt et ubesvart spørsmål hvordan grunnlovfestingen av legalitetsprinsippet vil på-

virke domstolenes tolkning av inngrepshjemler. Siden legalitetsprinsippet sjeldent eksplisitt 

problematiseres utenfor «utvidende tolkning»-spørsmålet, er det usikkert hvilken betydning 

Grunnloven § 113 vil ha på området generelt. Det er ikke særlig sannsynlig i lys av kapittel 5 

at Grunnloven § 113 vil ha stor betydning for tolkningen ved vaghet, flertydighet eller innskren-

kende tolkning. Ordlyden i Grunnloven § 113 gir ikke noen argumenter i disse tilfellene, og 

tolkningstendensene er trolig dypt forankret i den juridiske kultur. Men det kan naturligvis ikke 

utelukkes at det vil bli en viss utvikling på området. 

 

Et annet resultat av grunnlovsfestingen er at Grunnloven § 113 nå benyttes som grunnlag for 

hjemmelskravet både ved inngrep i menneskerettigheter og hjemmelskravet i den alminnelige 

forvaltningsretten. Det er da kanskje mer sannsynlig at tolkningsstilen på legalitetsprinsippets 

område i fremtiden vil påvirkes av det menneskerettslige hjemmelskrav. Både fordi man risi-

kerer at disse blandes sammen i enkeltsaker, men også fordi Høyesterett kan utvikle tolknings-

prinsipper i menneskerettssammenheng som kan påvirke tolkningen av forvaltningsrettslige 

inngrepshjemler. Samtidig har det internasjonale menneskerettslige hjemmelskrav vært prakti-

sert i norsk rett i lang tid, uten at jeg har observert noen klare endringer i tolkningsstilen i tids-

perioden jeg har analysert. Dette er for så vidt litt overraskende, og kan tyde på en viss treghet 

i endringen av uartikulerte argumentasjonsmønstre i Høyesterett og juristfellesskapet for øvrig.  

 

Etter mitt skjønn er det likevel hensiktsmessig også i fremtiden å holde det forvaltningsrettslige 

legalitetsprinsippet adskilt fra det menneskerettslige. Begge hjemmelskravene utgjør skranker 

for myndighetenes inngrep. Selv om jeg ikke har hatt mulighet til å fremheve forskjellene på 

vurderingene, er det ikke nødvendigvis begrunnet å la dem flyte over i hverandre. Dette betyr 

imidlertid ikke at velbegrunnede argumentasjonsmønstre fra ett felt ikke bør kunne spre seg. 

Mitt hovedbudskap i den forbindelse er at slik kryssbefruktning bør skje under klar bevissthet 

om at konteksten for tolkningen kan være forskjellig. I norsk rett står domstolene ganske fritt 

når de avgjør hvordan lovene tolkes, og rettsvitenskapen bør i fremtiden i større grad hjelpe 

domstolene med å utvikle velbegrunnede tolkningsprinsipper. Avslutningsvis vil jeg derfor 

gjenta Bernts oppfordring fra 1983 om å erstatte legalitetsprinsippet med en «helhetlig beskri-

velsesmodell for rettskildebruken i den offentlig rett».285 I en ny tid bør likevel målet for retts-

vitenskapen ikke være å beskrive rettskildebruken i offentligretten, men i stedet å foreslå nor-

mativt velbegrunnede tolkningsprinsipper Høyesterett kan adoptere og videreutvikle.  

 

 

 

                                                 
285  Bernt (1983) s. 135. 
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