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Læringskrav

• De særlige rettsspørsmål som knytter seg til forvaltningen av 

naturmiljøet og til varetakelsen av allmenne miljøhensyn og -

interesser, herunder også etiske spørsmål

• Miljøets grunnlovsvern og innholdet i prinsippet bærekraftig 

utvikling og føre-var-prinsippet og deres plass i norsk rett

• Prinsippene for og de viktigste reglene om saksbehandlingen i 

miljøsaker med hovedvekt på reglene om konsekvensutredning 

og retten til miljøinformasjon

• Rettslige virkemidler og rammer for styring av arealbruk 

gjennom plan- og bygningsloven (arealplanlegging) og 

forvaltning av naturmangfold gjennom områdevern etter 

naturmangfoldloven

• Rettslige virkemidler og rammer for kontroll med utslipp av 

forurensning, herunder klimagasser

• Betydningen av internasjonal miljørett og EØS-miljørett på de 

nevnte områdene



Pensum



Forvaltningsrett og miljørett

Forvaltningsrett

• Enkeltindividet møter 

offentlig myndighetsutøvelse

• Borgernes rettsvern står i 

sentrum

• Lovbundent og 

diskresjonært skjønn

• Alminnelige 

saksbehandlingsregler

• Legalitetsprinsippet står 

sterkt

• Domstolsprøvelse

Miljørett

• Gjelder også 

tredjepartsinteresser

• Virkemiddelperspektivet i 

sentrum

• I all hovedsak 

diskresjonært skjønn

• Omfattende 

saksbehandlingsregler

• Et mer lempelig 

legalitetsprinsipp

• I liten grad 

domstolsprøvelse



Hva er miljørett?

• Skille mellom privatrett og offentlig rett.

– Tema i JUS2211: Miljøforvaltning ut fra et offentlig 

styringsperspektiv.

• «Miljøinteresser» har et bredt nedslagsfelt.

• Miljørett i snever forstand:
– Lovbestemmelser som har til formål å ivareta miljøinteresser

• Miljørett i vid forstand:
– Lovbestemmelser som påvirker miljøinteresser

• Miljøforvaltningsrett = lover som gir forvaltningen 

kompetanse til å treffe vedtak som kan påvirke miljøet





Virkemidler for å håndtere 

miljøutfordringer

• Miljøforvaltningen handler i stor grad om 

virkemidler for å håndtere miljøutfordringer.

• Myndighetene har ulike virkemidler for å påvirke 

borgerne og oppnå politiske mål:

– Økonomiske

– Pedagogiske

– Fysiske

– Juridiske

Utfordringer Virkemidler ResultatPolitisk mål



Virkemidler for å håndtere 

miljøutfordringer

• Eksempler på globale utfordringer:

– Klimagassutslipp som fører til klimaendringer

– Tap av biologisk mangfold

– Plastforsøpling 

• Eksempel på nasjonale/lokale utfordringer:

– Tap av naturmangfold

– Fremmede arter i norsk flora/fauna

– Lokal luftforurensning

– Støy

– Få inngrepsfrie rekreasjonsområder



Lokal forurensning fra biltrafikk –

mulige virkemidler

• Politiske mål: 
– Lavutslippssamfunn

– Økningen i persontransporten skal tas kollektivt, med sykkel 

og gange

• Utfordringer:
– Det er for mange som kjører bil inn til våre største byer

• Konsekvenser:
– Utslipp av CO2

– Lokal luftforurensning

– Tidsbruk (samfunnsøkonomisk tap)

– Støy og annen sjenanse

• Hvilke virkemidler har myndighetene til 

rådighet for å håndtere problemet?





Særlig om juridiske virkemidler i 

miljøforvaltningen

• Forbud/påbud og annen regulering av miljøskadelig 

virksomhet.

• Krav om offentlig tillatelse for miljøskadelig 

virksomhet; 

– Saksbehandlingskrav: Utredning og høring.

– Forvaltningens rett og plikt til å vektlegge miljøhensyn.

– Regler som setter materielle kompetanseskranker.

– Regler som gir rett og plikt til å sette vilkår til en tillatelse.

Miljøretten har enkelte grunnproblemer som stiller særlige 

utfordringer til utformingen og håndhevelsen av 

rettsreglene.



Miljørettens grunnproblemer

1. Naturen er selvregulerende og kompleks

2. Mange miljøproblemer er usynlige

3. Det er ofte usikkerhet om årsaker og virkninger

4. Naturen har ikke rettigheter og kan ikke opptre rettslig

5. Mange miljøverdier er «frie goder»

6. Mange miljøskader kan ikke måles økonomisk

7. Mange miljøproblemer skyldes sumvirkninger

8. Miljøproblemer er sektorovergripende

9. Miljøproblemer strekker seg over kommune- og landegrenser

10. Miljøproblemer er langsiktige og rammer fremtidens generasjoner



3. Usikkerhet

• Beskrivelse:

– Det er ofte usikkerhet om konsekvenser av naturinngrep

– Mange miljøskader er usynlige, usikre og langsiktige.

• Utfordringen:

– Hvordan sikre at beslutninger om naturinngrep bygger på 

best mulig kunnskap om konsekvensene?

• Rettslige virkemidler:

– Krav til kartlegging og undersøkelse av potensielle 

konsekvenser før det gis tillatelse.

– Fvl. § 17 «så godt opplyst som mulig» - godt nok?

– Høring, medvirkning, konsekvensutredninger mv.

– Kunnskapsbasert forvaltning, se naturmangfoldlov § 8. 

– Føre-var, se naturmangfoldlov § 9. 



4. Miljøet kan ikke gå til sak

• Beskrivelse:

– Miljøet er ikke part og kan ikke 

opptre rettslig.

– Kan ikke klage på 

enkeltvedtak, ei heller bringe 

en sak inn for domstolene.

– Christopher D. Stone; “Should 

Trees Have Standing?”

• Utfordringen:

– Hvordan sikre at myndighetene 

tar tilstrekkelig hensyn til 

tredjepartsinteresser 

(miljøhensyn og fremtidens 

generasjoner)?



4. Miljøet kan ikke gå til sak

• Rettslige virkemidler:

– Myndighetene må ha rett og plikt til å legge vekt 

på miljøhensyn når det treffes vedtak.

• Grl. § 112

• Rt. 1993 s. 528 – Lunner Pukkverk

– Retten må gi aktører som kan tale miljøets sak 

både klage- og søksmålskompetanse.

• Forvaltningsloven § 28:

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen 

med rettslig klageinteresse.



7. Sumvirkninger

• Beskrivelse:

– Miljøskader er ofte et resultat av en rekke 

enkelthandler som hver for seg gir minimale 

virkninger, men som i sum gir et utilsiktet/uønsket 

resultat.

– Ofte beskrevet som sumvirkninger og 

allmenningens tragedie.

– Gjelder de fleste miljøproblemer, eks. 

klimagassutslipp, avfall, naturinngrep, bygging i 

100-metersbeltet mv.

• Utfordringen:

– Hvordan kan man unngå at miljøet ødelegges 

«bit-for-bit»?



7. Sumvirkninger

• Rettslige virkemidler:

– Planlegging i et langsiktig og helhetlig perspektiv.

• Plan- og bygningsloven.

– Krav om kartlegging og vektlegging av 

sumvirkninger i den enkelte sak.

• Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 4: Skiller 

mellom direkte virkninger, indirekte virkninger, 

umiddelbare virkninger, langtidsvirkninger og kumulative 

virkninger.

• Naturmangfoldloven § 10: En påvirkning av et 

økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning 

som økosystemet er eller vil bli utsatt for.



10. Miljøproblemer er langsiktige og 

rammer fremtidens generasjoner

• Beskrivelse:

– Mange miljøvirkninger er langsiktige

– Eks. atomavfall, tap av biologisk mangfold, 

klimaendringer mv.

– Hvilken rett har vi til å redusere ressursgrunnlaget 

til de som kommer etter oss?

• Utfordringen:

– Rettsreglene må sikre at avgjørelser som tas i dag ikke 

reduserer grunnlaget for kommende generasjoner

– Bærekraftig utvikling: En utvikling som imøtekommer 

dagens ressursbehov uten å forringe mulighetene for 

kommende generasjoner til å få dekket sine behov.





10. Miljøproblemer er langsiktige og 

rammer fremtidens generasjoner

• Rettslige virkemidler:

– Naturmangfoldloven § 1-1:

• Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse 

og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 

kultur

– Mineralloven § 1:

• Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig 

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar 

med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

– Plan- og bygningsloven § 1-1:

• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 

enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

• Er bærekraftig utvikling en egnet styringsnorm?



10. Miljøproblemer er langsiktige og 

rammer fremtidens generasjoner

• Særlig om Grunnloven § 112

– Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en 

natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 

Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 

langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne 

rett også for etterslekten.

– Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets 

tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte 

inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de 

har etter foregående ledd.

– Statens myndigheter skal iverksette tiltak som 

gjennomfører disse grunnsetninger.



Nærmere om Grunnloven § 112

• Det er klart at Grl. § 112 oppstiller 

forpliktelser for myndighetene.

– Prosesskrav

– Vektlegging av miljøinteresser

• Grl. § 112 vil være et tolkningsmoment ved 

alminnelig lovtolkning, eks.

– Rt. 1993 s. 321 (Hydalen) og Rt. 1993 s. 528 

(Lunner Pukkverk)

• Det store spørsmålet: 

– Er Grl. § 112 en rettighetsbestemmelse som 

oppstiller en selvstendig, materiell skranke for 

myndighetsutøvelsen?



Klimasøksmålet

• Tingretten:

– Grl.§112 er en rettighetsbestemmelse og kan 

være et selvstendig rettsgrunnlag for ugyldighet.

– Ikke relevant for utslipp fra eksporterte 

petroleumsprodukter.

– Stor skjønnsfrihet for myndighetene så lenge 

«tiltak» er vurdert og gjennomført.

• Anken behandles av lagmannsretten i 

november 2019


