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Generelt om oppgaven 

 

• Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et 
kontrollsspørsmål som ikke trenger drøftes bredt. 

 

• Oppgave 1 må ses i lys av at hensikten med faget miljørett  
 

– dels er at man skal få kunnskap om de viktigste miljørettslige lovene 
(plan- og bygningsloven, forurensingsloven, naturmangfoldloven). 
 

– og dels illustrere temaer og spørsmål som behandles i alminnelig 
forvaltningsrett (her: domstolskontroll med forvaltningen). 

 

• Oppgave 2 er primært en ”justeringsfaktor”(bestemmende for om 
karakteren skal vippes opp eller ned i tvilstilfeller). 
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Oppgave 1 - generelt 

 ”Drøft hvordan og på hvilket grunnlag domstolene kan sikre at 
miljøhensyn ivaretas tilstrekkelig i saker der det søkes om tillatelse til 
miljøinngrep eller forurensning.  

 Bruk søknad om dispensasjon fra strandvernet i plan- og bygningsloven, 
søknad om dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven 
kapittel V og tillatelse til forurensning etter forurensningsloven som 
eksempler.” 

 

– Uttrykket “hvordan og på hvilket grunnlag domstolene kan sikre”, sikter 
primært til domstolenes muligheter til å overprøve forvaltningsvedtak fordi 
miljøhensyn ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 

 

• Den sentrale problemstillingen er domstolenes kontroll med forvaltningen. 
 

• Uttrykket kan også forstås slik at det også gjelder spørsmålet om domstolene 
kan treffe materielt bindende vedtak og deres rettsskapende virksomhet i miljø-
saker. Omtale av dette kan gi uttelling, om det ikke går ut over det sentrale.  

 
..  



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Oppgave 1 - Innledning 
• Oppgaven kan innledes med en redegjørelse for hvordan 

oppgaveteksten forstås, jf. ovenfor.  
 

• Det er også greit å redegjøre kort for rammene for domstolenes 
prøving av forvaltningsvedtak.  

 

– Herunder kan det poengteres at deres adgang til å prøve 
rettsanvendelsesskjønnet (subsumsjonen) er begrenset ved visse typer 
faguttrykk, jf. Rt. 1995 s. 1427 (naturfredningsdommen) 
 

– og at domstolene selv om de ikke kan prøve det frie skjønnet, kan prøve 
om dette er utøvet på en rettslig holdbar måte.  

 

• Grensene er snevre, men det kan blant annet være holdepunkter for bestemte 
krav til skjønnsutøvelsen i vedkommende lov eller lovbestemmelse. De 
bestemmelsene som skal gjennomgås i oppgaven, illustrerer dette.  
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Oppgave 1 - Innledning 
• Det kan også sies noe generelt om miljøhensyn, men det bør gjøres 

kort og knyttes til rettslige forhold, f.eks. Grunnloven § 110b og/eller 
internasjonal miljøretts og EØS-rettens betydning for norsk miljørett.  
 

– Naturmangfoldloven kapittel II angir flere retningsgivende prinsipper for 
utøvelse av offentlig myndighet generelt (føre var prinsippet, forurenseren 
betaler mv.), også når det treffes vedtak etter andre lover. Denne 
vurderingen skal også fremgå av beslutningen, jf. § 7 siste pkt.  

 

• Disse forholdene bør likevel heller omtales i den videre fremstillingen, 
enn å være gjenstand for en bred generell omtale innledningsvis. 

   
• Når det ellers gjelder den videre fremstillingen er det viktig å fatte seg i 

noenlunde korthet og å fokusere på det spesielle ved de 
bestemmelsene som skal gjennomgås. 
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Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
Saksbehandling og faktum 
 

• Domstolene kan alltid prøve om avgjørelsen bygger på riktig faktum og 
om saksbehandlingen er i samsvar med lovens krav.  
 

• Prøvingen av faktum, et spørsmål om bevisvurdering, og om saken er 
tilstrekkelig utredet. 
 

• Prøvingen av saksbehandlingen vil bero på hvilke krav lovene stiller.  
 

– De tre sakstypene som er nevnt i oppgaveteksten er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fordi vernevedtak etter naturmangfoldloven er en 
forskrift, jf. § 34, kan unntak fra slike vedtak også være en forskrift). 

 

– Forvaltningsloven gjelder for alle sakstypene. Dette følger uttrykkelig av 
plan- og bygningsloven § 1-9 og forurensningsloven § 85, og følger implisitt 
av naturmangfoldloven § 48, selv om det ikke er uttalt. 
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Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
Saksbehandling og faktum 
 

• Det er unødvendig å redegjøre i detalj for saksbehandlingsreglene, 
men noen bestemmelser kan nevnes.  

 

– Regelen om opplysningsplikt (§ 17) og og de øvrige reglene i forvaltningsloven gjelder 
for alle typer vedtak.  

 

– Naturmangfoldloven § 48 (3) og (4) angir visse momenter. § 48 (4) må også koples til 
kunnskapskravet i lovens § 8.  

 

– Plan- og bygningsloven § 19-1 stiller visse krav, bl.a siste setning ved dispensasjon 
fra § 1-8 for å sikre miljøhensyn. Også spørsmål miljøinteresser og virkninger er 
kartlagt ut over et naboer og andre myndigheter har kommet med. 

 

• Foreligger det saksbehandlingsfeil, må domstolene vurdere om denne 
kan ha ”virket bestemmende på vedtakets innhold”, jf. fvl. § 41.  
 

• Er svaret ja, må det foretas en ugyldighetsvurdering. Hvis ugyldighet, 
normalt tilsidesettelse, ikke realitetsavgjørelse, jf. Rt. 2001 s. 995. 
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Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
 Rettsanvendelsen 
 

• Plan- og bygningsloven § 19-2 (1) og nmfl. § 48 (2) setter visse 
rettslige vilkår for å gi dispensasjon. Uttrykkene i § 19-2 (2) er 
”vesentlig tilsidesatt” og ”fordelene klart større enn ulempene”.  

 

– Ifølge forarbeidene, jf. også  Bugge s. 157, kan domstolene prøve 
anvendelsen av disse uttrykkene. Det er imidlertid mulig at de i konkrete 
saker vil vise tilbakeholdenhet og ikke utøve noen intens prøving. 

 

• Lignende uttalelser finnes ikke i forarbeidene til nmfl. § 48, men når det 
gjelder § 48 (1), kan lovens formål og forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 
for naturtyper/økosystemer og arter tilsi en viss prøvelsesintensitet.  

 

– Skal likevel relativt mye til for at domstolene overprøver forvaltningens 
vurdering etter § 48 (1) av hva som er nødvendig ut fra ”sikkerhetshensyn 
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser”.  
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Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
 Rettsanvendelsen 
 

• Forurensningsloven § 11 har ingen rettslige vilkår for å gi tillatelse til 
forurensning, men foreskriver i femte ledd en helhetsvurdering av 
forurensningsmessige ulemper og fordeler og ulemper for øvrig. 

 

– Gir lite spillerom for domstolsprøving, men det kan  spørres om det kan 
ligge en form for ”nedre grense” i bestemmelsen, jf. Bugge s. 194-195. 

 

• Felles for alle de nevnte bestemmelsene er at de gir vide fullmakter til 
forvaltningen og vide rammer for skjønnet.  
 

– Domstolenes rolle er derfor begrenset, men de er likevel ikke uten mulighet 
til å sørge for at miljøhensynet ivaretas ved å påse at lovens vilkår for å 
treffe avgjørelser med negative miljøvirkninger faktisk er oppfylt. 
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Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
 Utøvelsen av ”det frie skjønn”/hensiktsmessighetsskjønnet 
 

• Alle bestemmelsene gir retningslinjer for skjønnsutøvelsen, hhv. pbl. § 
19-2 (3), nmfl. § 48 (2), og forurl. § 11 (5). Domstolene kan i noen grad 
prøve om skjønnet er utøvd i samsvar med disse retningslinjene: 

 

– Har miljøhensynet vært gjenstand for den vurderingen bestemmelsene gir 
anvisning på, og er det satt rimelige (og ikke uforholdsmessig tyngende) 
vilkår av hensyn til miljøet, jfr. pbl. § 19-2 (1) og forurl. § 11, jfr. § 16? 

 

– Tar forvaltningsvedtakene tilbørlig hensyn til lovenes formål, jf. også 
prinsippene i Grunnloven § 110 b? 

 

– Tar vedtakene tilbørlig hensyn til de prinsippene for forvaltningen av 
naturmangfoldet som er angitt i naturmangfoldloven kapittel II, og som er 
ment å gjelde også ved vedtak etter andre lover?  

 

– For vedtak etter forurl. § 11 gjelder også retningslinjene i dennes § 2.  
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Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
 Utøvelsen av ”det frie skjønn”/hensiktsmessighetsskjønnet 
 

• Domstolene kan som hovedregel ikke prøve hensiktsmessighets-
skjønnet eller avveiningen av de ulike hensynene i en sak.  
 

• Kan gi grunnlag for overprøving om det foreligge betydelige svakheter 
i måten skjønnet er utøvet på, f. eks. unnlatelse av miljømessige 
vurderinger og ren tilsidesettelse av miljøhensyn, jf. foran. 
 

• Overprøving forutsetter at skjønnet lider av klare mangler sett i lys av 
de retningslinjene for skjønnet som er gitt i de ulike bestemmelsene.  

 

• Læren om ”myndighetsmisbruk” (sterkt ensidig eller vilkårlig 
skjønnsutøvelse, utenforliggende hensyn, grov urimelighet). 

  
  
 

 



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Oppgave 1 – Hva domstolene kan prøve  
Oppsummering 
 

• Domstolenes rolle er begrenset når det gjelder sikring av miljøhensyn 
 
• De har likevel visse muligheter 

 

– ved prøving av saksbehandling og faktum (er f. eks. miljøvirkningene av et 
tiltak tilstrekkelig utredet?) 

 

– Lovtolkning og konkret rettsanvendelse (er denne i samsvar med 
lovgivningens rammer og formål, og med mer overordnede miljøhensyn?) 

 

– og – om enn begrenset - utøvelsen av hensiktsmessighetsskjønnet, slik de 
tre regelsettene fremstår (myndighetsmisbruk mv.) 
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2. Oppfyller Norge sine forpliktelser til å gi adgang til 
domstolsprøving etter artikkel 9.4 i Århus-konvensjonen? 
 

Et kontrollspørsmål som ikke krever noen bred drøftelse: 
 

• Kravene i artikkel 9.4 om at prosedyren skal være rettferdig (”fair”) og 
ikke uforholdsmessig tidkrevende (”timely”) volder neppe problemer. 

 

• Det gjør heller ikke ikke kravene i annet og tredje punktum om 
skriftlighet og tilgjengelighet.  

 

• Derimot er det usikkert om norsk rett oppfyller kravet om at prosedyren 
ikke skal være uoverkommelig dyr (”prohibitively expensive”).  

 



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

2. Oppfyller Norge sine forpliktelser til å gi adgang til 
domstolsprøving etter artikkel 9.4 i Århus-konvensjonen? 
 

• Oppfyller norsk rett kravet om at prosedyren ikke skal være 
uoverkommelig dyr (”prohibitively expensive”)?  

 

– Usikkert særlig når det ses hen til muligheten for at man må dekke 
motpartens saksomkostninger dersom saken tapes.  

 

– Dette kan medføre store kostnader (det kan også egne saksomkostninger, 
men disse har man selv herredømmet over).  

 

– Det medfører ingen kostnader å klage til overordnete forvaltningsorganer 
eller Sivilombudsmannen, men kravet i artikkel 9.4 kan ikke tolkes så 
snevert at det bare gjelder slik klageadgang.  

 

– Det må også omfatte en adgang til å få prøvd saken uten 
uforholdsmessige kostnader for en uavhengig domstoler. 
 

– Konklusjonen er åpen. Viktig å ikke uttrykker seg for bombastisk.  
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Takk for oppmerksomheten! 
 
 
 
 

Lykke til på eksamen! 
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