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Vannressursregulering 
 Læringskrav: Hovedtrekkene ved rettslige 

virkemidler og rammer for forvaltning av vassdrag 
med særlig vekt på miljøhensynet  

 Kompleksiteten i lovgivning og forvaltning 
 Historisk betinget – verdien av ressursene 

 Blandingen av privatrett og offentlig rett 

 Kommunal planlegging og nasjonal overstyring 

 Overflatevann og grunnvann 

 Samordning gjennom EUs vanndirektiv 
2000/60/EF og vannforvaltningsforskriften 

 Kvalitetsmål, vannressursloven § 9 
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Utbygging 

 Konsesjonsplikten (§§ 8 og 18) 
 Inngrep i vassdrag – fokus på allmenne virkninger 
 Tiltak andre steder som virker på vassdraget? 
 Betydning av prinsippene i nml? Sumvirkninger og 

tiltakshaver skal betale 

 Konsesjon (§ 25) 
 Øvre og nedre grenser? Utfallet av nytte – kostnads-

vurdering? 
 Relevante  og avgjørende hensyn – bred tilnærming? 
 Pliktige hensyn? 

 Vilkår (§ 26) – sammenheng med tiltak 
 Omgjøring (§ 28) – til skade? 
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Vern av vassdrag 

 Kraftutbygging – vannressursl. kap. 5 
 Stortingsvedtak – verneplaner  

 Hvor ”rettslig” er slikt vern? – 
Legalitetsprinsippet, konsesjonsplikt og 
meldeplikt (§ 34) 

 Annen virksomhet? 
 Vannressursl. § 35 

 Pbl § 1-8 og rikspolitiske retningslinjer 1994 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941110-1001.html
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Elektrisitetsproduksjon 
 Særregler i lovene fra 1917 – opprettholdt 

etter vannressursloven 

 Avgjørende: størrelsen på utbyggingen 

 Konsesjon (vassdragsreg.l. § 8) – ”bør” 

 Lokale interesser i å legge til rette for 
kraftproduksjon – konsesjonsavgifter og lokalt 
forbruk  (§§ 10 og 11) 

 Saksbehandling 

 Høyt politisk nivå 

 Tiltakshaver skal betale i bred forstand 

 Omgjøring (§ 10) – til skade? 



Ole Kr. Fauchald 5 

Summegrupper 
Er en ”konsesjon” en ”rettighet”? 
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Forurensningsloven 
 Læringskrav: Rettslige virkemidler og rammer for 

kontroll med utslipp av forurensning, herunder 
klimagasser  

 Relasjon til: 
 IPPC-direktivet (2008/1/EC): Energieffektivitet: § 16 
 Pbl: lokalisering av forurensende aktivitet 

 Samle alle regler om forurensning? 
 Alle typer forurensning og resipienter 

– Hva er forurensning – uklar grense: CO2-utslipp, fyllmasser 
– Må kunne være til ulempe for miljøet (§ 6) + ”fare for” (§ 7) 

 De største stasjonære punktkildene 

 Saksbehandling 
 Særregler i loven og forurensningsforskriften (kap. 36 og 37) 
 Bredt partsbegrep og bred deltagelse gjennom varsling og 

høring 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF
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Forurensningstillatelser (I) 
 Generell speilvending, § 7 

 Unntak i loven (§ 8), ved forskrift (§ 9) eller enkeltvedtak (§ 11) 

 Lovens virkeområde / rekkevidden av konsesjonsplikt 
 Ikke sammenfall, loven (§ 8), forskrifter, forvaltningspraksis 

 Konsesjon 
 Bred skjønnsmyndighet, men lovens formål (§ 1), retningslinjer 

(§§ 2 og 11, 5. ledd) og adgangen til å gi forskrifter (§ 9): 
Betydning for relevans og vekt av hensyn 

 Øvre og nedre grenser? Miljøkvalitetskrav? Tilbakevirkning? 

 Relevante hensyn – ”spesialitetsprinsipp”? 

 Avgjørende hensyn? – Lunner pukkverk Rt 93/528 

 Pliktige hensyn? All forurensning som omfattes av formål? Alle 
tiltakets fordeler og ulemper? (§ 11 i.f.) 

 Forholdet til klimakvoter (§ 11, 2. ledd) 
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Forurensningstillatelser (II) 
 Vilkår 

 Rammer i § 16: Detaljert og formålsorientert 
 Suppleres med alminnelig vilkårslære? 
 Vilkår knyttet til andre miljøulemper eller kilder - konkret 

vurdering av tilknytning og grad av byrde 
 § 17: Spesialbestemmelse om plikt til innløsning 

 Omgjøringsadgangen, § 18 
 Til skade for forurenser: 

– Etter 10 år: Generell adgang, Rt 1995/738  
– Før 10 år: § 18, 1. ledd nr. 1-3 
– Grensen mot ekspropriasjon 

 Til gunst for forurenser:  
– ”Bordet fanger”: Gasskraftsaken og § 18, 1. ledd nr. 4-6 
– Gjelder 10 års regelen også her? 

 Rammer for skjønnet: § 18, 4. ledd, Rt 1995/738 



Ole Kr. Fauchald 9 

Plikter og påleggshjemler 
 Plikt til tilpasning og til å forebygge (§ 7, 2.-3. 

ledd) 

 Hvem? Nåværende eier? 

 Når? Fare for forurensning 

 Pålegg (§ 7, 4. ledd) 

 Hvem? Nåværende eier? Rt 2010/306 og 2012/944 

 Grad av skjønn mht. om det skal pålegges og hva 
som skal pålegges: rimelighetsvurderingen i 2. 
ledd i.f. 

 Gjennomføring for forurensers regning § 74 



Ole Kr. Fauchald 10 

Inntruffet forurensning 

 Ulovlig forurensning 

 Plikt til å treffe tiltak (§ 7, 2. og 4. ledd) og erstatning 

 Grunnlag for omgjøring 

 Grunnlag for stansning 

 Straff – foretaksstraff aktuelt (Økokrim) 

 Lovlig forurensning 

 Erstatningsregler – dekker også lovlig forurensning 

 Begrenset tiltaksplikt (§ 7, 3. og 4. ledd) 

 Legalitetsprinsippet: Ikke så sterkt i denne 
sammenheng? 
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Summegr. – hva slags vedtak? 
Klif har i de fleste utslippstillatelser stilt krav om at 
kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare 
for forurensning, skal være testet med hensyn til nedbrytbarhet, 
toksisitet og bioakkumulerbarhet. Vår erfaring har vist at 
kravet i noen sammenhenger blir for omfattende samtidig 
som det ikke fanger alle typer tester som bør gjøres ut fra 
det generelle kravet om at bedriften skal kjenne 
miljøeffektene av sine utslipp. Kravet vedrørende testing 
skal derfor endres til: For kjemikalier som benyttes på en slik 
måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften 
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes 
helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen 
relevant dokumentasjon. 

 


