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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. § 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)



§ 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.»

Tredjevoterende supplerte:
«Om de lovbestemte vilkår for en forvaltningsavgjørelse er til stede, 

må domstolene kunne prøve fullt ut, dersom det  ikke er sikre 

holdepunkter for noe annet.»

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. 

Spørsmål: Vil domstolene kunne overprøve om 

vilkårene er oppfylt dersom det vernede 

området er underlagt statlig eierskap?



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?

• Rettsanvendelse eller diskresjonært skjønn?



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…



Nærmere om forurensningsloven
Lov 13. mars 1981 nr. 6



Læringskrav

• Rettslige virkemidler og rammer for kontroll 

med utslipp av forurensning, herunder 

klimagasser.



Lovens formål

• Forurl. § 1

– Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot 

forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning, å redusere mengden av avfall og å 

fremme en bedre behandling av avfall

– Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 

går ut over trivselen eller skader naturens evne til 

produksjon og selvfornyelse.



Retningslinjer

• Forurl. § 2 oppstiller retningslinjer for 

lovanvendelsen.

• Viser at rettsanvender skal ta hensyn til et 

bredt spekter av interesser, jf § 2 nr. 1.

– Å forhindre og begrense forurensning er 

hovedformålet.

– Andre samfunnsmessige hensyn som viktige 

sidehensyn.

• Retningslinjene har betydning for:

– Utredningspliktens rekkevidde

– Rammen for forvaltningsskjønnet, herunder hvilke 

hensyn som er relevante og pliktige å ta i 

betraktning ved myndighetsutøvelse.



Hva omfattes av begrepet «forurensning»?

• Forurl. § 6 – Med forurensning forstås:

– tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i 

grunnen,

– støy og rystelser,

– lys og annen stråling i den utstrekning 

forurensningsmyndigheten bestemmer,

– påvirkning av temperaturen

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

• Forurensning fra transportsektoren faller utenfor, jf. 5 

andre ledd.

• Avfall reguleres av lovens kapittel 5.



Forbudet mot forurensning

• Forurl. § 7: 

– Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 

etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold 

av § 11.

• Forurl. § 8 gir unntak fra «vanlig 

forurensning» fra visse virksomheter, mens §

9 gir hjemmel til å fastsette unntak i forskrift. 



Krav om tillatelse som virkemiddel

• Forurl. § 11 første ledd:

– Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi 

tillatelse til virksomhet som kan medføre 

forurensning.

• Forurl. § 11 femte ledd:

– Når forurensningsmyndigheten avgjør om 

tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, 

skal det legges vekt på de forurensningsmessige

ulemper ved tiltaket sammenholdt med de 

fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil 

medføre.



Krav om tillatelse som virkemiddel

• Spørsmål 1: Hvilke hensyn kan og skal 

forurensningsmyndighetene legge vekt på?

– Forurl. § 11 femte ledd er meget vid.

– Formålsbestemmelsen viser at hensynet til å unngå 

forurensning er hovedformålet, men at andre 

samfunnsmessige hensyn også er relevante.

• Spørsmål 2: Hvor går grensen mellom saklige og 

usaklige hensyn? 

– Rt. 1993 s. 528 – Lunner Pukkverk; også mer perifere 

miljøhensyn er relevante og kan gi grunnlag for avslag, jf. 

bl.a. Grl. § 112. 

– Eksamen JUS2211 vår 2018: Kunne forvaltningen legge 

avgjørende vekt på hensynet til å motvirke fraflytting, lokale 

skatteinntekter og sysselsetting?



Krav om tillatelse som virkemiddel

• Spørsmål 3: Kan domstolene overprøve 

forurensningsmyndighetens 

subsumsjonsskjønn?

– Loven oppstiller riktignok et forbud mot 

forurensning, men ingen materielle skranker for 

myndighetenes adgang til å gi tillatelse.

– Hva med Grunnloven § 112? 



Krav om tillatelse som virkemiddel

• Spørsmål 4: I hvilken grad kan det settes 

vilkår til en forurensningstillatelse?

– Forurensningsloven § 16 gir utstrakt 

vilkårskompetanse. 

– Denne suppleres av den ulovfestede vilkårslæren.

• Spørsmål 5: Kan en tillatelse endres eller 

trekkes tilbake?

– Forurensingsloven § 18 gir utstrakt 

omgjøringsadgang. 

– Tredje ledd: «Tillatelse kan i alle tilfeller 

tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år 

etter at den ble gitt»



Særlig om omgjøring

• Kan domstolene overprøve omgjøringen?

• Rt. 1995 s. 738 (fett og lim):

– Kjæremålsutvalget ser det slik at § 18 tredje ledd 

fastslår at forvaltningen plikter å trekke inn i sin 

vurdering blant annet kostnader og tap ved 

tilbakekall av tillatelsen for den som har drevet 

virksomheten. Den konkrete vekt kostnadene og 

tapet skal tillegges og hvordan dette skal avveies 

mot andre relevante hensyn, tilligger det 

forvaltningen å avgjøre. At det her er tale om et 

fritt skjønn, bekreftes av vurderingstemaet. 

Kostnader og forurensning er inkommensurable 

størrelser. Disse kan vanskelig avveies mot 

hverandre ut fra rettslige kriterier.



Noen ord om legalitetsprinsippet i 

miljøretten

• Backer:

– «Det reelle styrkeforholdet kan ... iblant være slik 

at det er staten som har det største behovet for 

vern… Miljøretten er... ikke noe sted for et strengt 

legalitetsprinsipp – det kunne lett bety at 

langsiktige fellesinteresser ble prisgitt til fordel for 

enkeltpersoners kortsiktige interesser.»

• Grl. § 112 

• Hempeldom I – Rt. 2010 s. 306.

• Hempeldom II – LG-2013-210482.

• Treimpregnering – Rt. 2012 s. 944.



Miljøinformasjonsloven

• Formål i § 1:

– «Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til 

miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å 

bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og 

miljøskade og å påvirke offentlige og private 

beslutningstakere i miljøspørsmål.

• Hva menes med miljøinformasjon - § 2:

– Faktiske opplysninger og vurderinger om:

• Miljøet

• Faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet

• Menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de 

påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i miljøet.

• Hvem omfattes av innsynsplikten - § 5:

– Offentlige organer

– Private virksomheter



Miljøinformasjon fra offentlig organ

• Miljøinformasjonsloven kapittel III. Hva kan kreves -

§ 10:

– Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra et offentlig organ, 

så framt informasjonen foreligger hos vedkommende organ 

eller omfattes av organets kunnskapsplikt etter §§ 8 eller 9, 

og det ikke er gjort unntak fra informasjonsretten etter loven 

her.

• Unntak - § 11:

– Reelt  og saklig behov for å unnta dokumentet fra 

offentlighet, og dette veier tyngre enn miljøhensyn.

– Se lov 19. mai 2006 nr. 16 – offentlighetsloven kap. III –

typisk organinterne dokumenter.



Miljøinformasjon fra privat virksomhet

• Miljøinformasjonsloven kapittel IV. 

• Hva kan kreves - § 16:

– Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomhet 

nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved 

virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og 

produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig 

påvirkning på miljøet.

• Unntak - § 17:

– Kravet er åpenbart urimelig.

– Som vil svekke virksomhetens konkurranseevne.



Rt. 2010 s. 385 - Løvenskiold

Sakens faktum og rettslige spørsmål:

- Saken gjaldt krav om utlevering av informasjon vedr. hugst 

av skog. 

- Saksøkte (Løvenskiold) forvalter 430.000 mål skog. Hvert 

år blir ca. 63.000 m3 tømmer avvirket. Årlig tilvekst på ca. 

120.000 m3.

- I medhold av miljøinformasjonsloven krevde 

Naturvernforbundet opplysninger om hva slags skog som 

blir hugget ned, samt detaljerte kart over skogsområdene.

- Løvenskiold nektet å gi informasjon ut fra hensynet om å 

skjerme forretningshemmeligheter.

- Høyesterett skulle dermed ta stilling til om vilkåret for 

miljøinformasjon var oppfylt (§ 16), og eventuelt om 

vilkårene for unntak var til stede (§ 17). 



Rt. 2010 s. 385 - Løvenskiold

• Er det tale om miljøinformasjon, jf. § 2:

– «Loven bygger på en vid definisjon av 

miljøinformasjonsbegrepet.»

– «…forekomsten og plasseringen av skogområder med 

spesielt artsmangfold eller med andre særlige miljøkvaliteter 

går inn under begrepet miljøinformasjon.»

• Er det tale om forhold ved virksomheten, jf. § 5:

– «…klart og uomstridt at Løvenskiolds virksomhet omfattes 

av begrepet.»

• Er det tale om en ikke ubetydelig miljøpåvirkning?

– «…hogst av gammel skog [vil] kunne ha en ikke ubetydelig 

påvirkning på miljøet.»



Rt. 2010 s. 385 - Løvenskiold

• Er det grunnlag for unntak? 

• Løvenskiold:

– «Kunnskap om skogens tømmerressurser er 

forretningssensitiv informasjon», jf. § 17 bokstav c.

• Høyesterett:

– «Opplysningene er ikke underbygget med konkrete 

økonomiske data, og jeg kan[…] ikke se at det er godgjort at 

offentliggjøring av opplysningene i seg selv vil få 

konkurransemessig betydning for Løvenskiold.»

• Naturvernforbundet vant på alle punkter.

• Dommen viser at miljøinformasjonsloven har et bredt 

nedslagsfelt, og at det skal mye til for at informasjon 

om miljøforhold kan holdes tilbake. 



Takk for meg!


