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Virkemiddelperspektivet 
 Hvorfor trenger jurister kunnskaper om bruk 

og utforming av virkemidler? 
 Jurister, økonomer, statsvitere, … 
 Et møtested for jus og politikk 

 Klassifisere på grunnlag av typer insentiver 
(Eckhoff, Statens styringsmuligheter, 1983) 

Normative Økonomiske 

Informative Fysiske 

Rettsregler 
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Valg av virkemidler 
 Miljørettslige prinsipper og virkemidler 
 Kunnskap om effektiviteten av virkemidler 

 Kostnadseffektivitet 
 Styringseffektivitet (resultateffektivitet) 
 Dynamisk effektivitet 
 Effektivitet i internasjonalt perspektiv 

 Normative eller økonomiske virkemidler? 
 Transaksjonskostnader 
 Bruk av virkemiddelpakker? 

 Domstolskontroll 
 Bruk av virkemidler – lovlighetskontroll 
 Ikke-bruk av virkemiddler: Rt. 2003/1630 
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Rt 2003 / 1630 
 Tidligere skoglov § 16, 3. ledd: 

Avvirkning skal planlegges og foretas under 
rimelig hensyn til naturmiljøet og 
friluftslivet (jfr. § 1 tredje punktum). 

 § 1, tredje punktum: 
Videre skal det legges vekt på skogens 

betydning som rekreasjonskilde for 
befolkningen, som viktig del av 
landskapsbildet, som livsmiljø for planter 
og dyr og som områder for jakt og fiske. 
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Normative virkemidler 
 Internalisering av pliktfølelse hos mottager 
 Problem: Manglende kostnadseffektivitet 

 ”Command and control” 
 Hva sikrer fleksibilitet? 

 Unntaksadgang (med vilkår) 
 Bruk av ”rettslige standarder” 
 Målorientert forpliktelse (forpliktelse til resultat 

snarere enn fremgangsmåte) 
 Fullmaktstilnærming – gradvis innstramning, myke 

regler 
 Variasjon av sanksjoner 
 Fleksibilitet i etterlevelse og kontroll 
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”Prinsipp” og relaterte begrep 

prinsipp 

mål 

retts-
anvendelse 

virke-
middel 

Politisk 

Rettslig 
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Miljørettslige prinsipper 
 ”Prinsipp”: Ulike forståelser 

 Backer har god framstilling 
 Typer prinsipper 

 Relasjonen til mål, virkemidler og rettsanvendelse 
 Rettslige og politiske funksjoner 
 Opprinnelse og gjennomslag: Internasjonalt / 

nasjonalt 
 Hvilke prinsipper er sentrale? 

 Rom for ulike oppfatninger 
 Definisjonsspørsmål 
 Hovedprinsipper og avledete prinsipper 
 Grl. § 110 b,  forurensningsloven § 2, svalbard-

miljøloven (2001/79) §§ 5-10, naturmangfoldloven 
§§ 6-12, EØS-avtalen fortalen og art. 73 
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Bærekraftig utvikling 
 Mål, prinsipp eller begge deler? 
 Internasjonal anerkjennelse – Rio +20 
 To hovedperspektiver 

 Tematisk – miljø, økonomi, sosial (fordeling) 
 Tid – nåværende og fremtidige generasjoner 

 Grenser for økonomisk vekst? Sterk og svak versjon 
 Bruk som prinsipp 

 Konkretisert gjennom andre prinsipper, særlig 
”forvalteransvar” (Grl. § 110 b) 

 Betydning for valg og utforming av virkemidler 
 Betydning for relevans og vekt av miljøhensyn og hensyn til 

langsiktig konsekvenser ved rettsanvendelsen: Bruk i 
formålsbestemmelser, kommuneloven (107/92) § 1 

 Konkret anvendelse, genteknologiloven (38/93) § 10, 2. ledd 

http://www.uncsd2012.org/
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Føre vàr prinsippet 
 Rio-erklæringen prinsipp 15 

”Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of 
full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing 
cost-effective measures to prevent environmental degradation.” 

 Vilkår for anvendelse 
Alvorlig /irreversibel skade – økosystemers tålegrense 
 Forholdet til vitenskapelighet 

 Virkemidler 
 Rett eller plikt til handling? 
 Styringseffektivitet heller enn kostnadseffektivitet 
 Forholdet til kost- nyttevurderinger 
 Prosessuelle virkemidler, eks. bevisbyrde 
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Utbytte 

Utnyttelse 

Økosystemsers tålegrense 

1 2 

3 
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Elementer i føre vàr prins. 

Rettsvirkninger 
Forebygging, styrings.eff. Rett eller plikt til å handle 

Føre var prinsippet 

Vilkår for anvendelse 

Skadepotensiale Sannsynlighet 
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Gjennomføring av føre vàr 
 Ulike former for speilvending 

 Konsesjonsordninger 
 Fredning av truede arter / leveområder 
 Automatisk fredning av kulturminner 

 Pliktige og lovlige hensyn 
 Fremskaffelse av miljøinformasjon 
 Plassering av bevisbyrde ved enkeltvedtak og 

domstolsavgjørelser 
 Kodifisering 

 Naturmangfoldloven § 9, Svalbardmiljøloven § 7, 
havressursloven § 7, 2. ledd 

 Fortalen til EØS-avtalen, TFEU art. 191 nr. 2 
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Grunnloven § 110 b 
 Grunnelementer 

 Miljøkvalitet 
 Prosessuelle elementer 

 Betydning som selvstendig rettsgrunnlag 
 For hvem? Lovgiver, forvaltning, domstoler, 

private rettssubjekter 
 Betydningen av tredje ledd 

 Betydning som tolkningsmoment 
 Grunnlov og lov – Rt. 1993/321 (Hydalen) 

 Betydning for skjønnsutøvelse 
 Hvilke hensyn ”kan” og ”skal” vektlegges? 

 Hva gjøres i praksis?  
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Stortingets 
menneskerettighetsutvalg 
 St.dok. 16 (2011-12) s. 242 
 Sterk vektlegging av rettslige aspekter – 

styrking av dette? 
Munner ut i forslag om revisjon av 3. ledd 

(ny § 112) 
 Vektleggelse av myndighetenes plikt til å 

følge opp bestemmels 

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2011-2012/dok16-201112.pdf
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