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Grunnloven § 112 
 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?  



Ole Kr. Fauchald 2 

Grunnlovsendring, 3. ledd 
 Forarbeider 

 Menneskerettighetsutvalget: St.dok. 16 (2011-12) s. 
242 

 Stortingskomitéen innstilling: Innst. 187 S (2013–14), 
sammen med økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter 

«Statens myndigheter skal iverksette tiltak som 
gjennomfører disse grunnsetninger.» 

 Formål: tydeliggjøre plikten for myndighetene til å 
etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette 
adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
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Summegrupper 
Diskuter C.I. Hagens synspunkt og dets relevans for § 112: 

«hvis en grunnlov fylles med idealistiske mål og 
programerklæringer som de fleste anser for å være 
urealistiske drømmer uten rettsvirkninger så kan det 
medføre at også de sentrale rettigheter svekkes både i 
omdømme og reell rettsvirkning.» 
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Int’l miljørett – traktater  
 Traktater: Formål 

1. Etablere felles problem- og målforståelse (eks. ramme-
konvensjoner: UNFCCC, LRTAP, Ozone, CBD?) 

2. Etablere samarbeid (kunnskap, kompetanse, teknologi, etc.) 

3. Vern mot felles bilaterale og regionale miljøproblemer 
– Grensekryssende påvirkning (sur nedbør), fellesressurser (delte 

elver) 

4. Sikre minimumsvern av globale miljøgoder (World Heritage) 

5. Harmonisering av virkemiddelbruk (Kyoto Prot., CITES) 
– Effektivisering og konkurransemessige virkninger 

 Dominerende forhandlingstemaer (tematisk oversikt) 
 Klimaproblemet 

 Biologisk mangfold 

 Forurensning og farlige stoffer (land, hav og luft) 

 Institusjonelle strukturer (”governance”) 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/unfccc.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/long-range-transboundary-air.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/ozone-layer.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/cbd.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/nitrogen-oxides-protocol.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-05/non-navigational-uses-watercourses.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-05/non-navigational-uses-watercourses.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/cultural-natural-heritage.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/kyoto_prot.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/kyoto_prot.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/kyoto_prot.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/trade-wild-fauna-flora.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/
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Traktater (II) 
 Status 

 Ad hoc preget (forhandlingen av kvikksølvavtale) 
 I stor grad enighet om problemformuleringer og 

målformuleringer (UNFCCC) 
 Svake på formuleringer av konkrete virkemidler, men varierer 

en god del (fra Kyoto til Montreal) 
 Spenning mellom fleksibilitet og effektivitet (klima, sur 

nedbør) 
 Problemprinsippet ”felles men differensiert ansvar” (klima) 
 Grad av global oppslutning (CMS 120, Ramsar 168, CBD 194) 

 Europeisk miljøsamarbeid 
 FNs økonomiske kommisjon for Europa UNECE (Århus, SEA) 
 Europarådet (Bern, landskap) 
 EU 
 Nordisk (NMK) 
 Europa sammenlignet med andre regioner 

http://www.mercuryconvention.org/
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-03/montreal-protocol.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/migratory-species.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/ramsar-convention.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/justice-environmental-matters.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/sea_prot.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-02/conservation-natural-habitats.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-06/european-landscape.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/nordic-environmental-protection.xml


Ole Kr. Fauchald 6 

Int’l miljørett – sedvanerett  
 Sedvanerett 

 Suverenitet i historisk perspektiv 
 Suverenitet og miljøproblemene 

– Hva utgjør suverenitetskrenkelser? 
– Plikten til samarbeid  

 ILC Draft Articles on Prevention 
 ILC Draft Articles on State Responsibility 

 Rollen til ”soft law” 
 Første skritt i konsensusbygging 
 Hjelp til implementering av generelle forpliktelser 

 Miljø og menneskerettigheter 
 M.r. som virkemiddel for miljøformål 
 Integrering av miljøhensyn i m.r. (Rt. 2008/1747) 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/transboundary-harm.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/transboundary-harm.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/transboundary-harm.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/transboundary-harm.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/transboundary-harm.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/transboundary-harm.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/state-responsibility.xml
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EU- og EØS-miljørett (I) 
 Miljø i EU 

 EUs formål og kompetanse:  TEU fortale , art. 3.3 og 
21.2; TFEU art. 4.2 og 11; MR Charter art. 37 

 Subsidiaritet og proporsjonalitet: TEU art. 5; TFEU 
protokoll 2 

 Miljøbestemmelser: TFEU art. 114, 191-193 og 194 

 Miljø i EØS 
 Fastfrysing av situasjonen i 1992 
 EØS fortale, art. 1.2(f), 73 -75 og 112 

 Hvilke EU-rettsakter skal inn i EØS-avtalen? 
 Minimums- og totalharmonisering: fire friheter 
 Direktiver, forordninger ++: Uklar grense 
 Flere 100 miljørettsakter i EØS-avtalen (vedlegg XX) 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/14/14-03/teu_cons.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-01/tfeu_cons.xml
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/02/2-01/eu_hr_charter.xml
http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Annexes to the Agreement/annex20.pdf
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EU- og EØS-miljørett (II) 
 Gradvis utbygging av miljødimensjonen 

 Forurensing (96/61/EF), konsekvensutredninger 
(85/337/EØF), miljøinformasjon (2003/4/EF), 
klimakvoter (2003/87/EF), REACH (EC 1907/2006) 

 Naturvernområdet holdt utenfor, men 
vanndirektivet (2000/60/EF) 

 Politisk kontroversielle saker 

 Begrenser handlefrihet ved harmonisering 
 Spesifikk unntaksadgang: tilpasninger 
 Generell fleksibilitet: TFEU art. 114 vs. EØS art. 112 

 Begrensninger der det ikke er harmonisering – 
miljø og de fire friheter 
 TFEU art. 36 og EØS art. 13 
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Summegrupper  
Hvilke folkerettsregler er relevante for 
avgjørelser om ulvejakt? 
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Saksbehandling i miljøsaker 
 Læringskrav: «Prinsippene for og de viktigste reglene 

om saksbehandlingen i miljøsaker med hovedvekt på 
reglene om konsekvensutredning og retten til 
miljøinformasjon» 

 Tradisjonell forvaltningsrett 
 Rettssikkerhetsperspektivet i møtet mellom forvaltning og 

individ 

 Partsbegrepet 

 Særhensyn(?) i miljøsaker 
 Tredjepartsinteresser 

 Interesser uten klare talspersoner («rasjonell apati») 

 Integrasjon som medfører «bukken og havresekken» 

 Kompleksitet og usikkerhet 
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Miljøinformasjon 

• Formell og 
faktisk 
adgang 

• Egen 
klage-
nemnd 

• Plikt for 
hvem til 

hva? 

• Innslag av  
positiv 
rettighet ? 

Ytrings-
frihet 

Aktiv 
infoplikt 

Passiv 
infoplikt 

Info fra 
private 
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Plikter til å sikre kunnskap 
 Rettsgrunnlag: Plikt til å skaffe informasjon? 

 Miljøinformasjonsloven (31/2003), §§ 8-9 
 Naturmangfoldloven § 8 
 Særregler i skogbruksloven (31/2005) §§ 4 og 5, forskrifter 
 Regnskapsloven (56/1998), særlig §§ 3-3a, 12. ledd 

(årsberetning) og 3-3, 8. ledd (små foretak) 

 Hvem? 
 Både offentlige og private 

 Hva? 
 «ikke ubetydelig påvirkning av miljøet» – mer enn ubetydelig, 

men mindre enn betydelig! 
 Livssyklusperspektiv? miljøinfol. §§ 9 og 16(2) 

 Aktiv informasjonsplikt? 
 Miljøinfol. § 8, forbrukerinfo (91/1981) og merkeordninger 

 miljostatus.no, Naturindeksen 

http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/
http://www.miljødirektoratet.no/naturindeks/
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Retten til miljøinformasjon 
 Offentlighetsloven (16/2006) 

 Adgangen til å gjøre unntak (§ 14, klage etter §§ 15 og 19) 

 Praktiseringen av meroffentlighet (§ 11) 

 Organisering av off. sektor – private rettssubjekter 

 Innsynsportal 

 Grl. § 112, dir. 2003/4/EF, Århuskonvensjonen (1998) 
 Forholdet til ytringsfriheten 

 Miljøinformasjonslov (31/2003) 
 Utvidet informasjonsbegrep (§ 10)  

 Absolutt rett til visse typer informasjon (§ 12) 

 Særregel om avveining av interessen i informasjon mot 
interessen i å unnta informasjonen fra offentlighet (§ 11)  

 Praktiseringen av loven – betydning av adm. oppfølgning 

 Informasjon fra private: Rt. 2010/385 

https://www.oep.no/
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Summegrupper 
 Sammenlign reglene om meroffentlighet! 
 Offl. § 11: Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal 

organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet 
bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre 
enn behovet for unntak.  

 Miljøinfol § 11: (1) Krav om miljøinformasjon kan avslås 
dersom det er et reelt og saklig behov for det i det enkelte tilfelle 
og informasjonen eller dokumentet informasjonen finnes i, kan 
unntas fra offentlighet i medhold av offentleglova.  

(2) Ved vurderingen av om det foreligger reelt og saklig behov 
etter første ledd skal de miljø- og samfunnsmessige interessene 
som ivaretas ved å utlevere informasjonen, veies mot de 
interessene som ivaretas ved et avslag. Dersom de miljø- og 
samfunnsmessige interessene veier tyngst, skal informasjonen 
utleveres. 
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Rettsmidler 

Domstols-
prøving 

Forvaltnings-
klage 

Nemd, 
Sivilomb. 

Internasjonal 
klage 



Ole Kr. Fauchald 16 

Domstolsprøving  

 Formell adgang – bred  
 Rt 2003/833: Stopp Regionfelt Østlandet 
 Enkeltvedtak og forskrifter 

 Reell adgang – sterkt begrenset 
 Rettsgrunnlag (Rt 2003/1630) 
 Saksomkostninger og motpartens 

omkostninger (tvistel. §§ 32-11(1) og 34-
2(3)) 

 Tid, kompleksitet og ulike ressurser 
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Forvaltningsklage  
 Klagerett og vedtakets art 

 Kan det være klagerett for forskrifter? 

 Særregler for miljøsaker? 
 Særregler om klagerett i pbl. § 1-9:  mellom 

offentlige organer 

 Ellers ikke, men mange interessante tvilsspørsmål 

 ”Rettslig klageinteresse”, fvl. § 28 
 Minst like vid som adgang til å bringe sak for 

domstolene (tvistelov 2005/90, §§ 1-3 og 1-4: 
rettskrav, aktualitet og partenes tilknytning) 

 Hvor nærliggende interesse må enkeltpersoner ha? 

 Miljøorganisasjoners klagerett? 
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Annet 
 Nemnd: Klagenemnda for miljøinformasjon 

 Effektiv saksbehandling! 

 Tvangsgrunnlag 

 Sivilombudsmannen 
 Kapasitet 
 Effektivitet – hvor godt følges sakene opp? 

 Helhetsbildet for Norge: 
 Sterk mot private, svak mot det offentlige! 
 Svak på uavhengighet, god treneringsmulighet! 
 Forholdet til Århuskonvensjonen art. 9(4): ”adequate and 

effective remedies, including injunctive relief as appropriate, 
and be fair, equitable, timely and not prohibitively expensive” 

 Internasjonale organer 
 Aarhuskonvensjonen – compliance committee 
 Bern-konvensjonen – the case files system 

 

http://www.miljoklagenemnda.no/
http://www.unece.org/env/pp/cc.html
http://www.unece.org/env/pp/cc.html
http://www.unece.org/env/pp/cc.html
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp

