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Forelesningsoversikt 
30/9: Problemtyper, rettskilder, virkemidler og 
prinsipper 

1/10: Grunnlovsvern, internasjonal rett og EØS-
rett, samt miljøinformasjonsloven 

2/10: Plan- og bygningsloven 

3/10: Pbl og naturmangfoldloven  

6/10: Vassdragsforvaltning  og 
forurensningsloven 
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Riksrevisjonen 2007 
 «Undersøkelsen viser også at sentrale og 

regionale myndigheter har tilgang på effektive 
virkemidler for å sikre at arealplanleggingen er i 
tråd med nasjonale mål, for eksempel 
innsigelsesinstituttet og påklaging av 
dispensasjonssaker. Det kan imidlertid stilles 
spørsmål om innsigelsesinstituttet i 
tilstrekkelig grad benyttes av regionale 
myndigheter, og om Miljøverndepartementets 
praksis i innsigelsessaker bidrar til å redusere 
bruken av innsigelsesinstituttet.» 

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/areal.aspx
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Jan Tore Sanner 2014 
 Konfliktnivået må bli langt lavere. Brede politiske 

vedtak lokalt skal få større betydning, og innsigelser 
skal bare fremmes når det er helt nødvendig  

 Jeg vil ha langt færre innsigelser og protester. Bare 
når det står viktige nasjonale eller regionale 
interesser blir berørt, kan det reises innsigelser. 
Terskelen for å klage må bli langt høyere 

 Flest mulig saker må løses tidlig, og de må løses 
lokalt. Viktige tiltak som boligutbygging og 
næringsutvikling må ikke bli unødvendig forsinket 

 Pr. febr. 2014: Kommunene medhold i 11 av 11 
plansaker etter at planavdelingen ble flyttet fra KLD 
til KMD 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10129599
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Vern – uansett og for alltid? 

 E6 gjennom Åkersvika: mynd. / NGO 

 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/E6-Akersvika/
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1139
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Mineraler – vår nye oljealder? 

 Er fjorddeponi en komparativ fordel?  
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Etisk perspektiv på miljø 
1. Privat rettsgode (antroposentrisk) 

 Eiendomsrett til og fordeling av miljøgoder 
(”environmental justice”) 

2. Fellesgode (kollektivt perspektiv) 
 Allmenningens tragedie, rasjonell apati 

 NOU 2013:10 om økosystemtjenester 

3. Gode ”i seg selv”? (natursentrisk - egenverdi) 
 Biologisk mangfold, robuste økosystemer, naturlige 

sykluser 

 Miljø i et langsiktig tidsperspektiv 

 Bevissthet om ulike perspektiver! 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2013/nou-2013-10.html?id=734440
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Miljøtilstanden – globalt 
 Tre hovedkilder til generell kunnskap 

 Global Environmental Outlook 

 Intergovernmental Panel on Climate Change 

 Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services  

 Perspektiver 

 Bærekraftig utvikling 

 Økologisk fotavtrykk 

 Låne fra fremtidige generasjoner 

 Teknologioptimisme 

 Overgang til en ny geologisk tidsalder (antroposen)? 

 

http://www.unep.org/geo/
http://www.unep.org/geo/
http://www.unep.org/geo/
http://www.unep.org/geo/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/
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Jordmiljøets grenser 
Kilde: Rockström et al. 2009 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
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Miljøets tilstand i Norge 
 To hovedkilder til kunnskap 

 miljostatus.no  

 Naturindeksen 

 Det generelle bildet 

 Mangler tilstrekkelig kunnskap på mange 
punkter 

 Der vi har informasjon: ganske «på stedet 
hvil», en del trender som går i positiv retning 
og en del trender som går i negativ retning 

 Har ikke ”løst miljøutfordringene” 

http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/
http://www.miljødirektoratet.no/naturindeks/
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Ulike typer miljøutfordringer 
 Her: Virkemiddelbasert tilnærming 

 Bugges tilnærming: 10 ”grunnproblemer” 

 

Aktiviteter   Virkninger 

Forurensning   Liv/helse/velvære 

Arealbruk   Ressurstilgang 

Ressursuttak   Biodiversitet 

    Estetikk (landskap og kultur) 

 Sentrale perspektiver 
 Naturlig eller menneskeskapt utvikling? 

 Hvor alvorlige er problemene – vårt skadepotensiale 

 Sumvirkninger 

 Interesseavveining (nytte- og kostnadsanalyse) eller skranker? 

 Internasjonalisering av problemene 
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Forvaltn. og miljøproblemene 

Horisontalt Balansering 
av hensyn 

Vertikalt: 
Lokalt eller 
sentralt? 

”Subsidiaritet” 
eller felles-
interesser? 

Demokrati-
hensyn og 
ansvarlig-
gjøring 

Regler 
Utøvende myndighet 
på samme nivå 
Hvilke interesser 
skal organer ivareta? 

Bølger eller varige trender? 
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Integrering av miljøhensyn 
 Materielt, prosessuelt og institusjonelt 
 Generelle rettsgrunnlag 

 Grl. § 112: Grunnlag for domstolsprøving? 
 TFEU art. 11 og EØS-avt. art. 73, i.f. 
 Utredningsplikt etter fvl. § 17 
 Utredningsinstruksen pkt. 2.3.2 

 Spesielle rettsgrunnlag 
 Plan- og bygningsloven: Arealplanlegging og 

miljøkonsekvensutredninger 
 Naturmangfoldloven: generelle prinsipper i kap. 2 
 Rom for å ivareta miljøhensyn i spesiallovgivning? 

Grensen for skjønnsmyndigheten: Rt 1993/528, 
Lunner pukkverk 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582
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Summegrupper  
 

 

Hvem skal avgjøre etablering av vindmøllepark? 

 



Ole Kr. Fauchald 14 

Forvaltningsrett og miljø 
Hva gjør miljørett til et interessant studieobjekt i 

forvaltningsretten? 

1. Styrings- (virkemiddel-) perspektivet 
 Bruken av mål – fra generelle formålsbestemmelser 

til konkrete miljøkvalitetsmål 

 Bruken av prinsipper – politiske 
(styringsorienterte) og rettslige 

2. Kompleksitet i interessekonflikter  
 Styrken i og omfanget av tredjeparts interesser 

 Interesser uten klart definerte talspersoner  

3. Graden av usikkerhet – føre vàr prinsippet 
 Utviklingen av prosessuelle virkemidler 
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Rettskilder I 
 Hva er spesielt for miljøretten? 

 Samme tolkningsargumenter er relevante, men tilgjengelighet 
og ulik vekting av argumentene? Generelle fenomen? 

 Område for mye fullmaktslovgivning 
 Strammet noe inn, mye på grunn av EØS-avtalen 
 Forholdet mellom jus og politikk – miljøretten som 

skjønnspregete virkemidler for å nå politiske mål 

 Grunnlovens betydning 
 Rettspraksis 

 Antall og fordeling av saker: Sammenligne Norden 
 Fullmakter og skjønn – vanskelig å etablere rettskrav 
 Andre fora for konfliktløsning – sivilombudsmannen  
 Teknisk tungt område, mange interesser 
 Avhengig av frivillige organisasjoner og advokater 
 Kostnader ved å føre saker 

http://www.nordiskmiljoratt.se/haften/NMT 2009.pdf
http://klimastiftelsen.no/ulovlige-tjaeresandinvesteringer/
http://miljojuss.no/
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Summegrupper (Rt 2003 / 1630) 

Plikt til å legge ned midlertidig hogstforbud? 

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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Rettskilder II 
 Forarbeider 

 Brukes til å styre bruk av fullmakter og skjønnsmyndighet 

 Etterarbeider – bruk av Stortingsmeldinger 

 Forvaltningspraksis 
 Instrukser, rundskriv og veiledninger, vedtaksregister 

 Folkerett 
 EØS-rett / annen folkerett 

 Reelle hensyn 
 Godt resultat i den enkelte sak / på generelt nivå 

 Tilsier miljøproblemenes egenart en spesiell tilnærming til 
reelle hensyn? 

 Objektivisering av reelle hensyn gjennom 
formålsbestemmelser og miljørettslige prinsipper 

http://www.miljovedtak.no/
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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? 
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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 

 Hvilke prinsipper? 
 Rom for ulike oppfatninger 
 Hovedprinsipper og avledete prinsipper 

 Basert på lovgivning 
 Grl. § 112 
 Forurensningsloven § 2 
 Svalbard-miljøloven (2001/79) §§ 5-10 
 Naturmangfoldloven §§ 6-12 
 EØS-avtalen fortalen og art. 73 



Ole Kr. Fauchald 23 

Bærekraftig utvikling 
 Mål, prinsipp eller begge deler? 

 Internasjonal anerkjennelse: Rio-erklæringen, 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. § 112) 

 Betydning for valg og utforming av virkemidler 

 Betydning for relevans og vekt av miljøhensyn og hensyn til 
langsiktig konsekvenser ved rettsanvendelsen: Bruk i 
formålsbestemmelser, plan- og bygningsloven § 1 

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

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
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 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
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Utbytte 

Utnyttelse 

Økosystemsers tålegrense 

1 2 

3 



Ole Kr. Fauchald 26 

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 


