
Forelesning i miljørett

Plan- og bygningsloven (forts.) og naturmangfoldloven

Høst 2018

Nikolai K. Winge



Planverktøy

Type

Nivå

Retningslinjer -

Programmer

Midlertidig 

båndlegging

Bindende 

arealplaner

Nasjonalt

(KMD)

•Nasjonale 

forventninger

•Statlige 

planretningslinjer

•Statlig 

planbestemmelse

•Statlig 

arealplan

Regionalt

(fylkes-

kommunen)

•Regional 

planstrategi

•Regionale planer

•Regional 

planbestemmelse

Lokalt

(kommunen)

•Kommunal 

planstrategi

•Kommuneplanens 

samfunnsdel

•Hensynssoner

• Midlertidig bygge-

og deleforbud

•Kommune-

planens 

arealdel

•Regulerings-

plan



Kommunal planlegging – Pbl. kap. 11 og 12

• Pbl. § 3-4 (1): Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for 

utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning 

av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for 

gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.

• Gir kommunene omfattende kontroll med samfunnsutviklingen og 

arealdisponeringen lokalt.

– Utfordringen: Loven skal kunne brukes av kommuner med ulike 

planutfordringer.

– Løsningen: Kommunene kan selv tilpasse planinnholdet ut fra 

plansituasjonen.

http://www.roadtraffic-technology.com/projects/drammen/


Kommuneplanen



Kommuneplanen

• Pbl. § 11-1 (1):

– «Kommunen skal ha en samlet kommuneplan 

som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel.

• Pbl. § 11-1 (2):

– Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, 

regionale og nasjonale mål, interesser og 

oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og 

oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt 

i den kommunale planstrategien og legge 

retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale 

myndigheter til grunn.



Kommuneplanens arealdel

Pbl. § 11-5 – Kommuneplanens arealdel

«Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen

(kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan 

utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i 

arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke 

nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt 

hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen 

av arealene…»



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

Pbl. § 11-7 – Arealformål i kommuneplanens 

arealdel

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig 

utstrekning vise arealformål som er angitt i nr. 1 til 6. 

Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte 

underformål.

Arealformål:

1. Bebyggelse og anlegg. 

Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, 
sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, 
bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, 
fritids- og turistformål, råstoffutvinning, 
næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer 
anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

2. Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. 

Underformål: veg, 

bane, lufthavn, havn, 

hovednett for sykkel, 

kollektivnett, 

kollektivknutepunkt, 

parkeringsplasser, 

traseer for teknisk 

infrastruktur. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

3. Grønnstruktur. 
Underformål: 

naturområder, turdrag, 

friområder og parker

4. Forsvaret. 
Underformål: ulike 

typer militære 

formål. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

5. Landbruks-, natur-

og friluftsformål 

samt reindrift. 

Underformål: 

a) Areal for nødvendige 

tiltak for landbruk og 

reindrift og 

gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet 

basert på gårdens 

ressursgrunnlag

b) Areal for spredt bolig-, 

fritids- eller 

næringsbebyggelse 

mv., jf. § 11-11 nr. 2. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

6. Bruk og vern av 
sjø og 
vassdrag, med 
tilhørende 
strandsone. 
Underformål: ferdsel, 
farleder, fiske, 
akvakultur, 
drikkevann, natur- og 
friluftsområder hver 
for seg eller i 

kombinasjon. 

I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for 

arealbruk, skal det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser 

som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene, jf. §§ 11-9 

til 11-11. 



Kommuneplanens arealdel

Pbl. § 11-6 – Rettsvirkning av kommuneplanens 

arealdel

«Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig

arealbruk for området og er ved kommunestyrets 

vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av 

eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke 

saken skal avgjøres av departementet etter § 11-

16.

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med 

planens arealformål og generelle bestemmelser, 

samt bestemmelser knyttet til arealformål og 

hensynssoner.»



Hensynssoner – Pbl. § 11-8

Typisk fareområder







Kort om prosessen

• Pbl. § 11-12;  Krav om varsling til offentlige organer og 

andre interesserte, samt kunngjøring i minst én avis.

• Pbl. § 11-13; Forslag til planprogram legges ut på høring, 

og fastsettes av kommunestyret. KU-krav for nye 

utbyggingsområder. 

• Pbl. § 11-14; Forslag til kommuneplan sendes på høring.

• Pbl. § 11-15; Vedtak av kommuneplan.

– Er å anse som forskriftslignende vedtak, kan ikke påklages.

– Krav til sakens opplysning i fvl. § 37 «forvaltningsorganet skal 

påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

– Konsekvensutredning for områder som legger til rette for ny 

utbygging.

• Pbl. § 11-16; Berørte myndigheter kan fremme innsigelse 

til deler av planen.



Reguleringsplaner 



Når kreves reguleringsplan?

Pbl. § 12-1 – Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser 

som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan 

for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre 

forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det 

reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jf. 21-4 for slike tiltak, kan ikke 

gis før det foreligger reguleringsplan. Krav til reguleringsplan gjelder 

ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter 

energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.

Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, 

eller detaljregulering, jf. § 12-3.



To typer reguleringsplaner



Reguleringsplikten

Rettsanvendelse eller 

hensiktsmessighetsskjønn?

Rt. 2009 s. 354 – Kvinnherad energi

47.Hvorvidt tiltaket må anses som et større bygge- og 

anleggsarbeid er i utgangspunktet et rettsanvendelsesskjønn. 

Plikten til å utarbeide reguleringsplan retter seg mot den enkelte 

kommune og skal avgjøres ut fra de samlede virkninger og 

konsekvenser av hele tiltaket. Det hører under plan- og 

bygningsmyndighetene å vurdere forholdene i den enkelte 

kommune for å ta stilling til om reguleringsplan må utarbeides. 

Lokalisering, dagens bruk, bestående miljø, virkningen av tiltaket, 

bygningstekniske vurderinger og en rekke andre forhold må 

trekkes inn. Reguleringsplan er et redskap i den offentlige 

arealplanlegging. Domstolene må vise betydelig tilbakeholdenhet 

med å overprøve planmyndighetenes faglige vurdering av når tiltak 

medfører at reguleringsplan er nødvendig etter plan- og 

bygningsloven § 23 nr. 1.



Reguleringsplaners innhold

Pbl. § 12-5 – Arealformål i reguleringsplan

Pbl. § 12-6 – Hensynssoner i reguleringsplan

Pbl. § 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Stort sett samme bestemmelser som kommuneplanens 

areal, men noe mer detaljert regulering.



Rettsvirkninger av reguleringsplan

Pbl. § 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området 

og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal 

avgjøres av departementet etter § 12-13.

Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter §

31-2, jf. også § 1-6 andre ledd, må ikke være i strid med 

planens arealformål og bestemmelser.

Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om 

tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak som nevnt i § 20-1 

første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 til 20-5.

Reguleringsplan er grunnlag for ekspropriasjon etter reglene 

i kapittel 16.



Kort om prosessen

• Pbl. § 12-8;  Krav om varsling til offentlige organer og andre 

interesserte, kunngjøring i minst én avis, samt varsling til 

grunneiere, rettighetshavere og naboer.

• Pbl. § 12-9; Krav om planprogram for reguleringsplaner som 

kan få vesentlige virkninger. Forslag til planprogram legges ut 

på høring, og fastsettes av kommunestyret. Dersom planen kan 

få vesentlige miljøvirkninger er det krav om 

konsekvensutredning.

• Pbl. § 12-10; Forslag til reguleringsplan (med evt. KU) sendes 

på høring. 

• Pbl. § 12-12; Vedtak av reguleringsplan.

– Er å anse som enkeltvedtak.

– Kan påklages.

– Krav til sakens opplysning i fvl. § 17 «forvaltningsorganet skal påse at 

saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

• Pbl. § 12-13; Berørte myndigheter kan fremme innsigelse til 

planen.



Planlegging –

Grensen mellom juss og politikk

• Plan- og bygningsloven er en prosesslov

– Setter saksbehandlingskrav (høring, KU)

– Fastsetter rammer for skjønnet (arealformål)

– Men det er opp til forvaltningen å avgjøre hvilke arealformål 

de velger.

• Dette skillet har betydning for klagebehandlingen og 

søksmål:

– Klage på planformål – fvl. § 34 (2): Der statlig organ er 

klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller 

fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på 

hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 

skjønn

– Søksmål: Domstolene kan ikke overprøve valg av 

arealformål.



Rt. 2003 s. 281 - Barka



Rt. 2003 s. 281 - Barka

(39) «Innledningsvis bemerker jeg at domstolenes 

kompetanse er begrenset ved overprøving av vedtak 

etter plbl. § 25. Både valg av reguleringsformål og 

hvilke områder som omfattes av reguleringen, faller inn 

under forvaltningens frie skjønn, og er således i 

utgangspunket ikke gjenstand for domstolsprøving. 

Men domstolene kan prøve lovmessigheten av 

vedtaket – det vil si om den planlagte utnyttelsen av 

området er av en slik karakter at den faller inn under 

reguleringsformålet. Som jeg skal komme tilbake til, 

oppstår det i vår sak spørsmål om det er forenlig med 

plbl. § 25 nr. 4 å regulere til friområde, et område som 

forutsettes benyttet som uteareal for barnehage.»



Rt. 2003 s. 281 - Barka

(57) «Slik jeg ser det, faller Barkas eiendom utenfor det 

som lovlig kan reguleres som friområde etter § 25 nr. 4, så 

lenge området er forutsatt benyttet til uteareal for 

barnehage også i fremtiden. Et friområde er ment å være 

tilgjengelig for allmennheten. Kommunens forutsetning om 

at det ikke er – og heller ikke i overskuelig fremtid vil bli – fri 

ferdsel, samsvarer derfor ikke med reguleringsformålet 

«friområde». Reguleringen er ikke forenlig med den 

begrensede tilgjengelighet som er nødvendig for at 

barnehagen skal drives forsvarlig i et tilfelle som dette.»

(60) «Jeg er etter dette kommet til at fylkesmannens 

stadfestelse av reguleringsplanen er ugyldig for så vidt 

gjelder regulering av Barkas eiendom til friområde, da 

vedtaket bygger på en uriktig forståelse av plbl. § 25 nr. 4»



Dispensasjon – Pbl. kap. 19

• Pbl. § 19-2 første og andre ledd:

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig 

dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 

av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 

ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»



Dispensasjon
Rettsanvendelse eller hensiktsmessighetsskjønn? 

• Rt. 2007 s. 257 – Trallfa:

– Etter dette er det min konklusjon at vurderingen av begrepet «særlige 

grunner» i plan- og bygningsloven § 7 må ses i sammenheng med 

bestemmelsens «kan»-skjønn og samlet falle inn under det frie 

skjønn.

• Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242:

– Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere vil være et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene

• Sivilombudsmannen 2016 (SOM-2015-3269)

– Det er under enhver omstendighet ikke tilstrekkelig for å innvilge 

dispensasjon at ulempene ved dispensasjonen eventuelt skulle være 

beskjedne. Fylkesmannen må vurdere de fordelene og ulempene 

ved dispensasjonen som gjør seg gjeldende i saken. Vurderingen må 

vise at det foreligger relevante, klare og positive fordeler som er 

"klart større" enn ulempene dispensasjonen fører til. Lovens vilkår 

om kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må 

ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt.

https://lovdata.no/pro/document/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3?#reference/avgjorelse/som-2015-3269


Særlig om konsekvensutredninger



Hvorfor regler om KU?

• Få «materielle» krav i miljørettslig lovgivning.

– Fullmaktslover.

– Spørsmål om, og evt. hvor og hvordan, et naturinngrep skal 

gjennomføres er i all hovedsak et politisk spørsmål.

– Desto viktigere med saksbehandlingskrav som sikrer kunnskap om 

konsekvensene.

• Miljøkonsekvenser er usikre, langsiktige og rammer mange, 

herunder de som kommer etter oss.

• Miljøet har ikke partsinteresse.

• Fvl. § 17 – «så godt opplyst som mulig» er lite egnet i 

miljøretten.

• KUF § 1: Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til 

miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 

planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 

planer eller tiltak kan gjennomføres.



Bakgrunn 

• Regler om KU kom som en reaksjon på 

mangeårig rasering av naturen uten 

tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene.

• I USA: National Environmental Policy Act 

innførte KU i 1970.

• I EU: Direktiv i 1985 som satte minstekrav for 

medlemsstatene.

– Norge er bundet gjennom EØS-avtalen og 

implementerte direktivet gjennom forskrift av 1990



Regelverk

• Plan- og bygningsloven kapittel 4 og 14:

– Kapittel 4: KU for arealplaner.

– Kapittel 14: KU for tiltak unntatt fra 

reguleringsplan, samt visse verneplaner etter 

naturmangfoldloven. Det er primært energitiltak 

som faller inn under kapittel 14.

• Langt mer utfyllende regler i forskrift 21. juni 

2017 nr. 854 om konsekvensutredninger 

(KUF).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning


Tre sentrale spørsmål

1. Når skal en plan eller et tiltak 

konsekvensutredes?

2. Hvilke krav til prosess- og innholdskrav 

gjelder ved KU?

3. Når vil en mangelfull eller manglende KU 

medføre ugyldighet?



Når skal en plan eller et tiltak 

konsekvensutredes?

• Pbl. § 4-2 (2):
– For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer 

eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse -

konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og 

samfunn.

• KUF skiller mellom planer og tiltak som:

– Alltid skal konsekvensutredes

– Skal underlegges en konkret vurdering av behovet for KU.

– Som ikke skal underlegges konsekvensutredning.

• Fvl.§17 gjelder uansett som ramme for 

utredningsplikten

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning


Hvilke krav til prosess- og 

innholdskrav gjelder ved KU?

• KUF legger opp til en omfattende 

utredningsprosess med høring og 

medvirkning (KUF kap. 2, 3 og 6)

– Beslutninger som tas underveis er ikke å anse 

som enkeltvedtak, jf. § 3 (2).

• Innholdskravene er fastsatt i KUF kap. 5.

Alt i alt en langt mer inkluderende og 

omfattende utredningsprosess enn hva som 

normalt gjelder i plan- og byggesaker



Når vil en mangelfull eller manglende 

KU medføre ugyldighet?

Rt. 2009 s. 661 

Amerikanske 

ambassade

HR-2017-2247-A

Reinøya



Kort om byggesaksdelen

• Pbl. kap. 20 til 31 gir regler om 

byggesaksbehandling.

– Suppleres av byggesaksforskriften og byggeteknisk forskrift.

• Bestemmelser verdt å legge merke til:

– Pbl. § 20-1: Angir søknadspliktige tiltak.

– Pbl. § 20-2: Krav om søknad. 

– Pbl. § 21-4: Rettskrav på byggetillatelse.

• Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og 

senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne loven.

– Pbl. § 21-6: Privatrettslige forhold

• Med mindre annet følger av loven her, skal 

bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold 

ved behandling av byggesøknader.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17


Nærmere om naturmangfoldloven
Lov 19. juni 2009 nr. 100



Læringskrav

• Studenten skal ha god forståelse av:

– Miljøets grunnlovsvern og innholdet i prinsippet 

bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet og 

deres plass i norsk rett.

– Rettslige virkemidler og rammer for styring av 

arealbruk gjennom plan- og bygningsloven 

(arealplanlegging) og forvaltning av 

naturmangfold gjennom områdevern etter 

naturmangfoldloven.



Naturmangfold

• Hva er naturmangfold?

– Nml. § 3 bokstav i) naturmangfold: biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som 

ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning;

• Hvorfor ivareta naturmangfoldet?

– Naturens egenverdi (biosentrisk verdisyn).

– Naturens verdi for mennesker – Økosystemtjenester 

(antroposentrisk verdisyn).

• Hvordan (kan retten) ivareta naturmangfoldet?

– Krever kunnskap om økosystemenes kompleksitet og 

konsekvenser av menneskers påvirkning.

– Hensynet til naturmangfold må være en relevant og pliktig 

hensyn på tvers av lovsystemet og forvaltningen –

Integrasjonsprinsippet.

– Naturmangfoldloven gir særskilte virkemidler. 



Naturmangfold - Status

• Nasjonale mål for naturmangfoldet

1. Økosystemene skal ha god tilstand og levere 

økosystemtjenester.

2. Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og 

utviklinga til trede og nær truede arter og 

naturtyper skal bedres.

3. Et representativt utvalg av norsk natur skal tas 

vare på for kommende generasjoner

• Er vi på rett vei? Miljøstatus

http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/naturmangfold


Naturmangfold - trusler

• Hva er de største truslene 

globalt?

– Klimaendringer

• Økte temperaturer

• Økt CO2 i havet

– Overutnyttelse av ressurser

– Hogst og endret arealbruk

– Ulovlig jakt på 

utrydningstruede arter

– Plast i hav og i 

næringskjeden



Naturmangfold - trusler

• Hva er de største truslene i Norge?





Hovedspørsmål i dagens forelesning

Hvilke virkemidler gir naturmangfoldloven for å 

sikre naturmangfoldet i Norge?



Naturmangfoldloven - Introduksjon
• Dagens lov: 

– Fra vernefokus til "bærekraftig bruk og vern".

– Bygger på en tanke om at miljøhensyn må integreres i enhver 

beslutning, jf. integrasjonsprinsippet.

• Nml. § 1 - Lovens formål:
– 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.

• Nml. § 2 - Lovens virkeområde:
– Loven gjelder på norsk landterritorium, herunder innsjøer og 

vassdrag, og i Norges territorialfarvann.

– Dvs. hele landet, og til 12. nautiske mil utenfor grunnlinjene.

– Men ikke for petroleumssektoren….

• Nml. § 3 - definisjoner.



Forvaltningsmål

• Lovfester målsetninger knyttet til naturtyper, 

økosystemer og arter.

• Nml. § 4 – mål for naturtyper og økosystemer:
– Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres 

naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de 

økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 

ivaretas så langt det anses rimelig.

• Nml. § 5 – mål for arter:
– Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt 

og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 

utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet 

ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige 

økologiske betingelsene som de er avhengige av.



Prinsipper for offentlig 

beslutningstaking

• Nml. § 7: 

– Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, 

og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

• Sektorovergripende retningslinjer

– Gjelder for alle forvaltningsorganer.

• Avgjør ikke løsningen på interessekonflikter.

– Ingen rettslig skranke, men:

– Krav til undersøkelser, vurdering og begrunnelse.



§ 8 – Krav til kunnskapsgrunnlaget

• Nml. § 8 – kunnskapsgrunnlaget
– Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så 

langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om 

arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

• Skal sikre at beslutninger bygger på korrekt 

informasjon
– Sammenlign forvaltningsloven § 17 – «så godt som mulig».

• Gjelder ikke fullt ut:
– «Så langt det er rimelig» og «stå i et rimelig forhold» til 

risikoen for miljøskader.

– Kravet til undersøkelser øker proporsjonalt med faren for 

miljøskader.



§ 9 – Føre var

• Nml. § 9 – føre-var-prinsippet:
– Når det treffes en beslutning uten at det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig 

eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 

mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

• Bygger videre på § 8 om 

kunnskapsgrunnlaget.

• To situasjoner hvor føre-var-prinsippet kan 

brukes:
– "Plikt" til å si nekte tillatelse til miljøskadelig virksomhet.

– "Plikt" til å handle for å ivareta miljøhensyn.



Kunnskapsgrunnlaget og føre-var
Nei til 100 hytter i Tvedestrand: Nml. §§ 8 og 9.

Miljøverndepartementet:

«Miljøverndepartementet stadfester 

ikke reguleringsplanen for Ulevåg. 

Naturmangfoldloven §§ 8, 9 viser til 

behovet for kunnskapsgrunnlag og 

vektlegging av føre-var-prinsippet ved 

offentlige beslutninger. Med bakgrunn 

i disse bestemmelsene og hensynet til 

klippeblåvingen i området, mener 

Miljøverndepartementet det må 
gjennomføres en kartlegging og utredning av det aktuelle økologiske 

funksjonsområdet, samt gjennomføres en innledende studie av 

klippeblåvingens forekomst i Tvedestrand, før utbygging kan skje.»



§ 10 – Økosystemtilnærming og 

samlet belastning

• Nml. § 10 – økosystemtilnærming og samlet 

belastning:

– En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 

for.

• Samlet belastning innebærer at man må løfte blikket 

utover den enkelte utbyggingssak:

– Eksisterende, samtidige og planlagte inngrep, samt andre 

påvirkninger som klimaendringer, forurensning mv.

• «Økosystem» må tolkes utvidende. Må også gjelde 

for en enkelt art, landskapet og naturtyper.



§ 11 Forurenseren skal betale

• Nml. § 11 – forurenseren skal betale:

– Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre 

eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 

volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.

• Gjelder både ved tillatte naturinngrep og ved 

ulovlige/utilsiktete miljøskader.

Akerselva mars 2011: Oslo 
Vann- og avløpsetat slapp ut 
6000 liter klor i elven. Drepte 
alt liv i elven.

Samlet erstatning:
7.7 millioner kr.



§ 12 – Best mulig teknikk og 

lokalisering

• Nml. § 12 – best mulig teknikk og 

lokalisering:

– For å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, 

ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende 

og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

• Stiller krav til produksjon av varer og 

tjenester.

• Merk særlig kravet til best mulig lokalisering.



Best mulig lokalisering
Flytting av trasé for Riksvei 714: Nml. § 12.

Miljøverndepartementet:

«Miljøverndepartementet 

stadfester ikke Hitra kommunes 

vedtak av 26. juni 2008 av 

reguleringsplan for RV 714 over 

Dolmøya, fordi vegen berører en 

nasjonalt viktig hubrolokalitet.

Miljøverndepartementet viser til 

naturmangfoldloven § 12 om at for 

å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slik lokalisering 
som gir de beste samfunnsmessige 
resultater.»

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2HesSw9EHWRnHM&tbnid=dyStrULydBTtbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://no.wikipedia.org/wiki/Hubro&ei=W5tWUvbqAael4ASht4GIDw&psig=AFQjCNEfMJeQ1mPrsvNdzhADy1MWKgOZWQ&ust=1381493979173143


Vern av arter, naturtyper og areal

• Skille mellom vern av arter, naturtyper og 

areal.

• Vern av artsmangfoldet:

– Rødlista: 2355 truede arter i Norge.

• Vern av utvalgte naturtyper

– Flere naturtyper står i fare for å bli utryddet.

• Vern av områder:

– Ca. 17 prosent av Norges areal er vernet



Områdevern

• Bestemmelser i naturmangfoldloven kapittel V.

• Nml. § 33 – trekker opp mål og rammen for 

vernevedtak.

• Nml. § 34 – Vernevedtak fastsettes i forskriftsform.

– Angir verneområdet.

– Presiserer verneformålet og arealbruksbegrensningene.

– Vedtas som forskrift, men berørte grunneiere har klagerett, 

jf. § 34 (1).

• Skiller mellom fem kategorier vern:

– Nasjonalparker (§ 35)

– Landskapsvern (§ 36)

– Naturreservat (§ 37)

– Biotopvern (§ 38)

– Marint vern (§ 39)



17,1 % av Norges 

areal er vernet



§ 35 Nasjonalparker

• Norge har 46 

nasjonalparker:

– 39 på fastlandet

– 7 på Svalbard

• Ca. 7 % av fastlandet i 

Norge er vernet som 

nasjonalparker.

• Den største 

nasjonalparken på 

fastlandet er 

Hardangervidda 

nasjonalpark som er på 

om lag 3.422 

kvadratkilometer.





§ 35 Nasjonalparker

• Kriterier - § 35 (1):

– …større naturområder som inneholder særegne eller 

representative økosystemer eller landskap og som er uten 

tyngre naturinngrep.

• Rettsvirkninger - § 35 (2):

– ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner… 

med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta 

verneformålet.

– verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster 

og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og 

annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre 

en uforstyrret opplevelse av naturen.

– Ferdsel til fots er tillatt.



§ 36 Landskapsvern

• Kriterier - § 36 (1):

– …natur- eller kulturlandskap av økologisk, 

kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som 

er identitetsskapende.

• Rettsvirkninger - § 36 (2):

– ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede 

landskapets særpreg eller karakter vesentlig.

– Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles 

innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak 

skal tilpasses landskapet.

– Det skal legges vekt på den samlede virkning av 

tiltakene i området. 



§ 37 Naturreservater

• Kriterier - § 37 (1):

– Som naturreservat kan vernes områder som:

• inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,

• representerer en bestemt type natur,

• på annen måte har særlig betydning for biologisk 

mangfold,

• utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller 

• har særskilt naturvitenskapelig verdi.

• Rettsvirkninger - § 37 (2):

– Ingen må foreta noe som forringer verneverdiene

angitt i verneformålet.

• Et naturreservat kan totalfredes mot all 

virksomhet, tiltak og ferdsel.



Vernevedtaket

• Nml. § 34 (1):

– Kongen i statsråd fastsetter det enkelte 

verneområde, jf. §§ 35 til 39, ved forskrift. Overfor 

grunneiere og rettighetshavere som blir berørt av 

forskriften, gjelder også forvaltningslovens regler 

om enkeltvedtak.

• Kan domstolene overprøve forvaltningens 

subsumsjon med hensyn til om 

vernekriteriene er oppfylt? 



Er dette en «spesiell naturtype»?



Vernevedtaket

Rt. 1995 s. 1427

1. Saken gjaldt et vedtak om fredning av to 

vann med omgivelser etter naturvernloven av 

1970. Kriteriet for vernet var området var å 

anse som «spesiell naturtype». Grunneierne i 

området hevdet vilkåret ikke var oppfylt. 

Høyesterett skulle ta stilling til om dette var en 

rettslig kompetanseskranke hvor 

subsumsjonen var underlagt domstolenes 

kontroll.



Vernevedtaket

Rt. 1995 s. 1427

2. Høyesterett (4-1) kom til at spesiell naturtype var å 

anse som en rettslig kompetanseskranke som var 

gjenstand for domstolskontroll. Førstvoterende uttalte:

«Det er i dag et alminnelig prinsipp i forvaltningsretten at domstolene 

kan prøve ikke bare lovtolkingen, men også subsumsjonen ved 

anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor den enkelte. Dette 

anses som en viktig del av rettssikkerheten. Selv om det er unntak fra 

denne hovedregel, må de særskilt begrunnes.»

Høyesterett utviste allikevel tilbakeholdenhet med å 

overprøve forvaltningens subsumsjonsskjønn. 



Vernevedtaket

Rt. 1995 s. 1427

3. Av dommen kan vi utlede at domstolene som 

hovedregel kan overprøve forvaltningsvedtak 

som innebærer inngrep overfor den enkelte. 

Dette gjelder også vernevedtak. Ikke dermed 

sagt at dette kan overføres til vernevedtak som 

gjelder offentlig grunn.



Dispensasjon fra vern

• Nml. § 48:

– Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 

vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

• Juss eller politikk?



Kraftlinjen i Sørdalen naturreservat



Olje- og energidepartementet endrer trasé



Ny trasé i Sørdalen naturreservat



Den rettslige problemstillingen:
Er vilkår for dispensasjon oppfylt?

• Nml. § 48:

– Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 

vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

• Gjør hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser det nødvendig å bygge 

kraftlinjen gjennom naturreservatet?



Er vilkår for dispensasjon oppfylt?

• Miljødepartementet mente vilkåret var oppfylt: 

– I følge MD finnes det ikke alternative traseer på 

nåværende tidspunkt.

– Å gå tilbake til opprinnelig trase vil føre til ett års 

forsinkelse.

– Det vil føre til merkostnader på 100 millioner 

NOK.

– Dette er uansett ikke et spørsmål som 

domstolene kan prøve.

• Oslo tingrett: 

– Staten får fullt medhold og grunneierne må betale 

saksomkostningene. 

• Grunneierne anker, men rett før saken skal opp til 

behandling endres verneforskriften…



Forskriften endres

Sørdalen naturreservat

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99020915/09-02-2015


Sørdalen naturreservat

• Lagmannsretten tar saken allikevel inn til behandling: LB-2014-40427

• Om det foreligger rettslig interesse:

– Lagmannsretten går så over til å vurdere om aktualitetskravet er oppfylt. 

Etter at verneforskriften er blitt endret er det nå adgang til å bygge 

kraftlinjen gjennom reservatet, uavhengig av om dispensasjonsvedtaket 

kjennes ugyldig eller ikke.

– Denne «svekkelsen» i aktualitet for grunneierne inntraff særdeles sent før 

ankeforhandlingen skulle gjennomføres. Statens anførsel om at 

grunneierne ikke har rettslig interesse ble fremsatt dagen før 

ankeforhandlingene skulle starte, og har ikke vært fremsatt på noe tidligere 

tidspunkt verken for tingretten eller for lagmannsretten. Anførselen er 

foranlediget av at verneforskriften for Sørdalen naturreservat ble vedtatt 

endret i statsråd fredag den 6. februar. Lagmannsretten bemerker at staten 

alt fra første stund kunne ha endret verneforskriften, istedenfor å fatte et 

dispensasjonsvedtak etter naturmangfoldloven § 48. Endringen i 

verneforskriften er etter lagmannsrettens syn et middel for å komme 

«rundt» utfordringene som har oppstått i denne saken.

– Lagmannsretten finner at kravet til aktualitet er oppfylt.



Sørdalen naturreservat

• Om domstolene kan overprøve dispensasjonsvurderingen:

– Hvorvidt det etter naturmangfoldloven § 48 første ledd foreligger 

«vesentlige samfunnsinteresser» og om disse gjør en dispensasjon 

«nødvendig» er etter lagmannsrettens syn et rettsanvendelsesskjønn som 

domstolene kan prøve fullt ut. 

• Om dispensasjonskriteriet var oppfylt:

– Etter dette har lagmannsretten kommet til at vilkårene for dispensasjon 

etter naturmangfoldloven § 48 første ledd ikke var oppfylt på 

vedtakstidspunktet den 29. mai 2013. KLDs dispensasjonsvedtak av 29. 

mai 2013 i sak 13/1214 er derfor ugyldig.

• Saksomkostninger:

– Staten ved Klima- og miljødepartementet betaler 1 481 913 -

enmillionfirehundreogåttientusennihundreogtretten - kroner i sakskostnader 

for tingretten og lagmannsretten til Asbjørn Myklebust m.fl. innen 2 - to -

uker fra forkynnelsen av denne dommen.

• Høyesteretts ankeutvalg:

– Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens 

betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken 

blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke 

fremmet.

• Men kraftlinjen blir uansett bygget…


