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Først litt reklame… 

• Norsk forening for miljørett ble stiftet våren 

2017 

• De som finner faget spesielt interessant bør 

melde seg inn. 

• Se facebook eller nffm.no  

http://www.nffm.no/


Praktisk informasjon 

• Pensum – les kunnskapskravene nøye og 

bruk dem aktivt  

– To alternative bøker som hovedlitteratur. 

– Tilleggslitteratur for de spesielt interesserte. 

• Undervisning 

– Les relevant pensum før forelesningene. 

Forelesninger blir podcastet. 

– Møt forberedt første kursdag. 

– Kurset har ikke kursoppgave. Desto viktigere å 

gjøre fakultetsoppgaven. 

 



Hva er miljørett? 

• Staten har ulike styringsmuligheter for å 

påvirke borgerne og oppnå politiske mål: 

–Økonomiske 

–Pedagogiske 

–Fysiske 

–Juridiske 

• Skille mellom privatrett og offentlig rett. 

–Tema i 2. avdeling: Miljøforvaltning ut fra et 

offentlig styringsperspektiv. 

•Miljøforvaltningsrett = lover som gir 

forvaltningen myndighet til å treffe vedtak som 

kan påvirke miljøet (i vid forstand). 

 



Hva er miljørett?  

• Et grovt skille mellom lover og regler som: 

– har til formål å ivareta og/eller fremme 

miljøhensyn 

– omhandler potensiell miljøskadelig virksomhet 

• Et sammensatt og komplekst rettsområde. 

– Mange lover og mange myndigheter. 

– Miljøretten er fragmentert og sektorisert. 

• Vi skal holde oss til et begrenset utvalg lover 

og rettsregler. Hovedvekt på: 

– Naturmangfoldloven 

– Plan- og bygningsloven 

– Forurensningsloven 

 

 



Forvaltningsrett og miljørett 

Forvaltningsrett 

• Enkeltindividet møter 

offentlig myndighetsutøvelse 

• Lovbundent og diskresjonært 

skjønn 

• Alminnelige 

saksbehandlingsregler 

• Domstolsprøvelse  

Miljørett 

• Gjelder også 

tredjepartsinteresser 

• I all hovedsak 

diskresjonært skjønn 

• Omfattende 

saksbehandlingsregler 

• I liten grad 

domstolsprøvelse 



Miljørettens evolusjon 

• Et historisk tilbakeblikk kan bidra til å forklare 

hva som menes med miljørett 

•Miljøretten har vokst frem over tid, men er 

langt fra ferdig utviklet 

• Vi kan skille mellom fire faser: 

 



Fase 1 - Miljøhensyn uten rettslig vern 

• 1945-1965: 

–Landet skal gjenreises. 

–Utbygging og vekst. 

–Bygningsloven av 1924 gjaldt kun i de store byene 

–Massiv nedbygging av vassdragene 

–Liten beskyttelse av miljøhensyn i lovgivningen 

 



Fase 2 - Naturvernepoken 

• 1965-1985: 

– Bygningsloven av 1965 innførte et landsomfattende 

plansystem, men lite fokus på miljøhensyn. 

– En miljøbølge fra USA 

– 1970: Lov om Naturvern 

– 1972: Miljøverndepartementet blir opprettet 

– Miljøorganisasjoner fikk klage- og søksmålsadgang 

 



Fase 3 - Bærekraftepoken 

• 1985-2016: 

–Plan- og bygningsloven av 1985: 

• En felles arena for samordning av alle hensyn, herunder 

miljøinteresser 

–Bærekraftig utvikling blir lovgivningens nye mantra 

• Alt henger sammen med alt 

• Alle skal ta hensyn til alt 

–Miljøhensynet grunnlovfestes (§ 112) 

 

Miljøretten er blitt fragmentert og sektorisert 

 



Fase 4 – Det grønne skiftet 

• 2017- 

– Det snakkes om et «grønt skifte» 

– Jussen må være en del av det grønne skiftet 

– Miljøhensynet må få sterke stilling i norsk rett 

– Rettslige skranker for offentlig 

myndighetsutøvelse 

– Uavhengig kontrollorganer i miljøforvaltningen 

 



Eksempel på miljørettslige 

problemstillinger I 

• Forskjellige former for vern? 

• Vilkår for vern? 

• Erstatning til grunneiere? 

• Når kan det gis dispensasjon fra vernet? 

 



Eksempel på miljørettslige 

problemstillinger II 

• Hvordan sikre kunnskap om 

miljøvirkningene? 

• Setter jussen grenser for hvor store 

miljøskader som kan godtas? 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=kraftlinje&source=images&cd=&cad=rja&docid=fvOEm6Z9WkwHWM&tbnid=caGrfupgZFRV6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://stoppkraftlinja.no/index.jsp?pid%3D6141&ei=HHIcUpraMMP80QWb34GACQ&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNGz-nN5wGnzSSuCTMHM2f0-VD0KuQ&ust=1377682293769624


Eksempel på miljørettslige 

problemstillinger III 

•Hvordan kan man redusere risikoen? 

•Hvem har ansvaret når skaden først har 

skjedd? 

 



Eksempel på miljørettslige 

problemstillinger IV 

• Dystre rapporter fra IPCC 

• Et globalt problem. 

• Må også løses lokalt 

• Hva kan Norge gjøre? 

• Hva kan lovverket gjøre? – Ny klimalov 

vedtatt sommeren 2017. 

 



Hvordan lykkes i miljørett? 

• Delta på forelesninger. 

• Forstå miljørettens plassering og forholdet til den 

alminnelige forvaltningsretten 

• Forstå miljørettens grunnproblemer. 

• Diskuter temaer og eksamensoppgaver med 

medstudenter. 

• Se på tidligere eksamensoppgaver 

• Vær engasjert og nysgjerrig.  

• Les aktuelle saker i mediene. 

 


