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Oversikt over forelesningene 
1. Problemtyper og rettskilder 
2. Virkemidler, prinsipper og grunnlovsvern 
3. Internasjonal rett og EØS-rett 
4. Saksbehandlingsregler; plan- og 

bygningsloven 
5. Plan- og bygningsloven 
6. Naturmangfoldloven: område- og artsvern 
7. Forvaltning av vassdrag; forurensningsloven 
8. Forurensningsloven 
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Etikk –  miljø som et gode 
 Miljø som privat rettsgode (antroposentrisk - 

nytteverdi) 
 Eiendomsrett til miljøgoder 
 Fordeling av miljøgoder (”environmental justice”) 

 Miljø som fellesgoder  
 Allmenningens tragedie 
 Rasjonell apati 

 Miljø som gode ”i seg selv”? (natursentrisk - 
egenverdi) 
 Biologisk mangfold 

 Miljø i et langsiktig tidsperspektiv 
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Utbytte 

Utnyttelse 

Forholdet mellom ressurs-
utnyttelse og -utbytte 

1 2 

3 
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Jorden som ”romskip” 
 Økologisk fotavtrykk 
 Bærekraftig utvikling 
 Tidsperspektiver – låne fra fremtidige 

generasjoner 
 Teknologioptimisme? 

 Overgang til en ny geologisk tidsalder? 
 Fra holocen til antropocen? 
 Klimatisk stabilitet 
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Jordmiljøets grenser 
Kilde: Rockström et al. 2009 
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Ulike typer miljøutfordringer 
 Lovgivningsbasert tilnærming 

 Bugges tilnærming: 10 ”grunnproblemer” 
 Aktiviteter: Forurensning, arealbruk, ressursuttak 
 Virkninger: Liv/helse/velvære/estetikk (landskap og 

kultur), ressurstilgang, biodiversitet (på ulike nivåer), 
etiske verdier 

 Noen overordnede perspektiver 
 Naturlig utvikling eller menneskeskapt utvikling? 
 Hvor alvorlige er problemene? Vårt skadepotensiale 
 Sumvirkninger 
 Tidsperspektivet 
 Interesseavveining (nytte- og kostnadsanalyser) eller absolutte 

skranker? 
 Internasjonalisering av problemene 
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Forvaltn. og miljøproblemene 
 ”Horisontalt” perspektiv: Grad av integrering 

 To temaer: Regler / utøvende myndigheter 
 Innebærer uklar grense for miljøretten 
 Hvilke interesser ivaretar ulike deler av 

forvaltningen? 
 ”Vertikalt” perspektiv: Lokalt eller sentralt? 

 Eks.: Revisjoner av pbl, lokalforvaltning av 
verneområder 

 ”Subsidiaritet” eller fellesinteresser? 
 Ansvarliggjøring av det lokale nivået – 

demokratihensyn 
 ”Bølger” eller varige trender? 
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Integrering av miljøhensyn 
 Materielt, prosessuelt og institusjonelt 
 Generelle rettsgrunnlag 

 Grl. § 110b: Grunnlag for domstolsprøving? 
 TFEU art. 11 og EØS-avt. art. 73 
 Utredningsplikt etter fvl. § 17 
 Utredningsinstruksen pkt. 2.3.2 

 Spesielle rettsgrunnlag 
 Arealplanlegging, pbl. 
 Miljøkonsekvensutredninger: Mange lovhjemler, 

detaljerte bestemmelser i forskrifter til pbl. 
 Annen lovgivning: Rom for å ivareta miljøhensyn? 

Rt 1993/528: Lunner pukkverk 
 Skranke: Grensene for skjønnsmyndigheten 
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Forvaltningsrett og miljø 
Hva gjør miljørett til et interessant studieobjekt i 

forvaltningsretten? 
1. Styrings- (virkemiddel-) perspektivet 
 Bruken av mål – fra generelle formålsbestemmelser 

til konkrete miljøkvalitetsmål 
 Bruken av prinsipper – politiske 

(styringsorienterte) og rettslige 
2. Kompleksitet i interessekonflikter  
 3. parts interesser 
 interesser uten klart definerte talspersoner  

3. Graden av usikkerhet – føre var prinsippet 
 Utviklingen av prosessuelle virkemidler 
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Rettskilder I 
 Hva er spesielt for miljøretten? 

 Samme tolkningsargumenter er relevante, men tilgjengelighet? 
 Ulik vekting av argumentene? Generelt fenomen? 

 Område for mye fullmaktslovgivning 
 Strammet noe inn, mye på grunn av EØS-avtalen 
 Forholdet mellom jus og politikk – miljøretten som 

skjønnspregete virkemidler for å nå politiske mål 
 Grunnlovens betydning 
 Rettspraksis 

 Antall og fordeling av saker: Sammenligne Norden 
 Fullmakter og skjønn – vanskelig å etablere rettskrav 
 Andre fora for konfliktløsning 
 Teknisk tungt område, mange interesser 
 Avhengig av frivillige organisasjoner og advokater 
 Kostnader ved å føre saker 
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Rettskilder II 
 Forarbeider 

 Brukes til å styre bruk av fullmakter og skjønnsmyndighet 
 Etterarbeider – bruk av Stortingsmeldinger 
 Forvaltningspraksis 

 Instrukser, rundskriv og veiledninger, vedtaksregister 
 Folkerett 

 EØS-rett / annen folkerett 
 Reelle hensyn 

 Godt resultat i den enkelte sak / på generelt nivå 
 Tilsier miljøproblemenes egenart en spesiell tilnærming til 

reelle hensyn? 
 Formålsbestemmelser og reelle hensyn 
 Miljørettslige prinsipper og reelle hensyn 
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Virkemiddelperspektivet 
 Hvorfor trenger jurister kunnskaper om bruk 

og utforming av virkemidler? 
 Jurister, økonomer og statsvitere 
 Et møtested for jus og politikk 

 Klassifisere på grunnlag av typer insentiver 
(Eckhoff, Statens styringsmuligheter, 1983) 
 Normative, økonomiske, informative og fysiske 
 Noen virkemidler lar seg ikke så lett kategorisere 

(f.eks. avtalebaserte) 
 Rettsregler er relevante for alle 

virkemiddelkategoriene 
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Normative virkemidler 
 Internalisering av pliktfølelse hos mottager 
 Problem: Manglende fleksibilitet / kostn.eff. 

 ”Command and control” 
 Hva kan sikre fleksibilitet? 

 Unntaksadgang (med vilkår) 
 ”Rettslige standarder” 
 Målorientert anvendelse (forpliktelse mht. resultat 

eller fremgangsmåte?) 
 Fullmaktstilnærming – gradvis innstramning, myke 

regler 
 Fleksibilitet i etterlevelse og kontroll 
 Variasjon av sanksjoner 
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Valg av virkemidler 
 Miljørettslige prinsipper og virkemidler 
 Kunnskap om effektiviteten av virkemidler 
 Ulike perspektiver på effektivitet: 

 Kostnadseffektivitet 
 Styringseffektivitet (resultateffektivitet) 
 Dynamisk effektivitet 
 Effektivitet i internasjonalt perspektiv 

 Normative eller økonomiske virkemidler? 
 Bruk av virkemiddelpakker? 
 Eks. klimaproblemet 

 Domstolskontroll 
 Ikke-bruk av virkemiddler: Rt. 2003/1630 
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Miljørettslige prinsipper 
 ”Prinsipp”: Ulike forståelser 

 Inge Lorange Backer har god framstilling 
 Forholdet mellom prinsipper og mål / formål 

 Typer prinsipper 
 Rettslige / politiske (virkemiddelvalg) 
 Internasjonale / nasjonale 

 Hvilke prinsipper er sentrale? 
 Rom for ulike oppfatninger 
 Definisjonsspørsmål 
 Hovedprinsipper og avledete prinsipper 
 Lovgivning: Grl. § 110 b,  forurensningsloven § 2, 

svalbardmiljøloven (2001/79) §§ 5-10, 
naturmangfoldloven §§ 6-12, EØS-avtalen fortalen 
og art. 73 
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Bærekraftig utvikling 
 Mål, prinsipp eller begge deler? 

 Internasjonal anerkjennelse 
 To hovedperspektiver 

 Tidsperspektivet – fremtidige generasjoner 
 Tematiske perspektiver – miljø, økonomi, sosial (fordeling) 

 Grenser for økonomisk vekst? Sterk og svak versjon 
 Bruk som prinsipp 

 Konkretisert gjennom andre prinsipper, særlig 
”forvalteransvar” (Grl. § 110 b) 

 Betydning for valg og utforming av virkemidler 
 Betydning for relevans og vekt av miljøhensyn og hensyn til 

langsiktig konsekvenser ved rettsanvendelsen 
 Eks. genteknologiloven (38/93) § 10, 2. ledd 
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Føre vàr prinsippet I 
 Rio-erklæringen prinsipp 15 

”Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of 
full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing 
cost-effective measures to prevent environmental degradation.” 

 Forbindelsen til forebygging  
 Begrenset anvendelsesområde 
 Risiko x skadepotensiale 
 Alvorlig eller irreversibel skade – økosystemers tålegrense 

Virkemiddelperspektiv 
 Behovet for styringseffektivitet 
 Forholdet til kost- nyttevurderinger 
 Når skal / kan virkemidler settes inn? 
 Hva slags tiltak skal / kan settes inn? 
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Utbytte 

Utnyttelse 

Forholdet mellom ressurs-
utnyttelse og -utbytte 

1 2 

3 
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Føre vàr prinsippet II 
  Rettslige perspektiver 

 Handlingsplikt eller handlingsrett? 
 Betydning for fremskaffelse og vektlegging av 

miljøhensyn 
 Betydning for plassering av bevisbyrde ved 

enkeltvedtak og domstolsavgjørelser – lovlig og 
pliktig hensyn 

 Ulike former for speilvending 
– Konsesjonsordninger 
– Fredning av truede arter / leveområder 
– Automatisk fredning av kulturminner 

 Kodifisering 
 Naturmangfoldloven § 9, Svalbardmiljøloven § 7 
 Fortalen til EØS-avtalen, TFEU art. 191 nr. 2 
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Grunnloven § 110 b 
 Grunnelementene 

 Miljøkvalitet 
 Prosessuelle elementer 

 Betydning som selvstendig rettsgrunnlag? 
 For hvem? Lovgiver, forvaltning, domstoler, 

private rettssubjekter 
 3. ledd 

 Betydning som tolkningsmoment? 
 Grunnlov og lov – Rt. 1993/321 (Hydalen) 

 Betydning for skjønnsutøvelse 
 Hvilke hensyn ”kan” og ”skal” vektlegges? 

 Hva gjøres i praksis?  
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Internasjonal miljørett (I) 
 Traktater (http://www.jus.uio.no/treaties/) og sedvanerett 
 Traktater: Formål 

 Etablere felles problem- og målforståelse 
 Etablere samarbeid (kunnskap, kompetanse, teknologi, etc.) 
 Vern mot felles bilaterale og regionale miljøproblemer 

– Grensekryssende påvirkning, fellesressurser 
 Sikre minimumsvern av globale miljøgoder 
 Harmonisering av virkemiddelbruk 

– Effektivisering og konkurransemessige virkninger 
 Dominerende temaer i internasjonal miljørett 

 Klimaproblemet 
 Biologisk mangfold 
 Forurensning og farlige stoffer (land, hav og luft) 
 Institusjonelle strukturer (”governance”) 
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Internasjonal miljørett (II) 
 Status 

 Ad hoc preget 
 I stor grad enighet om problemformuleringer og 

målformuleringer 
 I stor grad svake på formuleringer av konkrete virkemidler, 

men varierer en god del 
 Spenningen mellom fleksibilitet og effektivitet 
 Problemprinsippet ”felles men differensiert ansvar” 

 Europeisk miljøsamarbeid 
 FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) 
 Europarådet (Bern, landskap) 
 EU 
 Nordisk 
 Europa sammenlignet med andre regioner 
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Internasjonal miljørett (III) 
 Sedvanerett 

 Suverenitet i historisk perspektiv 
 Suverenitet og miljøproblemene 

– Hva utgjør suverenitetskrenkelser? 
– Plikten til samarbeid  

 ILC Draft Articles on Prevention 
 ILC Draft Articles on State Responsibility 

 Rollen til ”soft law” 
 Første skritt i konsensusbygging 
 Hjelp til implementering av generelle forpliktelser 

 Miljø og menneskerettigheter 
 M.r. som virkemiddel for miljøformål 
 Integrering av miljøhensyn i m.r. (Rt. 2008/1747) 
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EU- og EØS-miljørett (I) 
 Miljø i EU 

 EUs formål og kompetanse:  TEU fortale , art. 3.3 og 
21.2; TFEU art. 4.2 og 11; MR Charter art. 37 

 Subsidiaritet og proporsjonalitet: TEU art. 5; TFEU 
protokoll 2 

 Miljøbestemmelser: TFEU art. 114, 191-193 og 194 
 Miljø i EØS 

 Fastfrysing av situasjonen i 1993 
 EØS fortale, art. 1.2(f), 73 -75 og 112 

 Hvilke EU-rettsakter skal inn i EØS-avtalen? 
 Minimums- og totalharmonisering: fire friheter 
 Direktiver, forordninger ++: Uklar grense 
 Over 250 miljørettsakter i EØS-avtalen (vedlegg XX) 
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EU- og EØS-miljørett (II) 
 Gradvis utbygging av miljødimensjonen 

 Forurensing (96/61/EF), konsekvensutredninger 
(85/337/EØF), miljøinformasjon (2003/4/EF), 
klimakvoter (2003/87/EF), REACH (EC 1907/2006) 

 Naturvernområdet holdt utenfor, men 
vanndirektivet (2000/60/EF) 

 Politisk kontroversielle saker 
 Begrensninger i handlefrihet v/ harmonisering 

  Spesifikk unntaksadgang: tilpasninger 
 Generell fleksibilitet: TFEU art. 114 vs. EØS art. 112 

 Begrensninger der det ikke er harmonisering – 
miljø og de fire friheter 
 TFEU art. 36 og EØS art. 13 
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