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 1. Innledning 

• Redegjørelse for hvordan oppgaven forstås 

 

• Sentrale: Domstolskontroll med 
forvaltningsvedtak som gir tillatelse til 
miljøinngrep eller forurensning 

 

• Det rettslige grunnlaget 

 

 

 



• Utgangspunkter 
– Prøver generell lovtolkning og subsumsjon, saksbehandling 

og faktum 
– Prøver ikke ”det frie skjønn”, hensiktsmessigheten 

• Prøver likevel de rettslige rammene for skjønnet 
 

• Miljøhensyn ivaretas tilstrekkelig? 
 
• Hensyn for og mot domstolskontroll 
 
• Oppgavens videre oppbygning 

 



2. Saksbehandling og faktum 

• Kan alltid prøves 

 

• Hvilke saksbehandlingsregler gjelder for det 
enkelte avgjørelser? 

– Enkeltvedtak 

– Særlovenes regler, suppleres med 
forvaltningslovens regler 

– Nml. § 7, jf. §§ 8-12 



3. Prøving av rettsanvendelsen 

• Kan prøve lovtolkning og subsumsjon 

 

• Spørsmål om lovens kriterier er  

– rettslige vilkår  

– retningslinjer for skjønnet 

 

• Beror på en tolkning av lovbestemmelsen 

 

 

 

 

 

 



Rt-2007-257, Tralfa-dommen  
 

 ”Det første spørsmål denne saken reiser, er om kriteriet 
«særlige grunner» skal anses som del av forvaltningens 
rettsanvendelse eller som del av det frie 
forvaltningsskjønn. Spørsmålet har betydning for 
omfanget av domstolenes prøvelsesrett. Er «særlige 
grunner» et rettsanvendelsestema, prøver domstolene 
både lovtolkningen og subsumsjonen. Dersom 
spørsmålene knyttet til «særlige grunner» ses som del 
av forvaltningens frie skjønn, er utgangspunktet for 
domstolskontrollen et annet.” 
 



• Rt-1995-1427, Naturfredningsdommen 

 

 “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.” 



Rt-1995-1427, Naturfredningsdommen 
 

 ”Ved vurderingen av spørsmålet om i hvilken 
utstrekning forvaltningens avgjørelser etter 
naturvernloven § 8 kan overprøves av domstolene, bør 
utgangspunktet etter mitt syn tas i lovens ordlyd. Slik § 
8 1. punktum er utformet, kan jeg ikke se at det er 
holdepunkter for å forestå bestemmelsen slik at den 
bare angir retningslinjer for forvaltningens skjønn. Den 
må, slik jeg ser det, leses slik at det som angis er vilkår 
for at et område kan gjøres til gjenstand for et 
fredningsvedtak. 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.” 



• Rettsanvendelsesskjønnet (subsumsjonen) kan 
som utgangspunktet prøves 

 

– Tilbakeholdenhet 

• Skjønnsmessige bestemmelser som gir anvisning på 
faglige eller politiske vurderinger 

 

• Rt-1995-1427, Naturfredningsdommen 
– domstolene bør være tilbakeholdne med å fravike det faglige 

skjønn bak et fredningsvedtak 

 

• Rt-2009-354, Kvinnherad Energi 



• § 19-2.Dispensasjonsvedtaket 
– 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. 

 

• Rettslige vilkår som kan prøves jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008)  
 
• ”I praksis er det grunn til å anta at domstolene vil utøve 

betydelig tilbakeholdenhet med å overprøve forvaltningens 
vurdering av om lovens vilkår er oppfylt”, jf. Kommentar-
utgaven v/Innjord s. 520 
 
 
 



• Nml § 48 

• Tre alternative situasjoner hvor det kan gis 
dispensasjon:  
– det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan 

påvirke verneverdiene nevneverdig 

– dersom sikkerhetshensyn gjør det nødvendig  

– dersom hensynet til vesentlige samfunnsinteresser 
gjør det nødvendig 

• Rettslige minstevilkår 

• Tilbakeholdenhet, jf. Bugge s. 234 

 



4. Det frie skjønn 

• Kan som utgangspunkt ikke prøves 

– Plbl. § 19-2 og nml. § 48 

• Diskresjonært skjønn, jf. ”kan” 

– Kan likevel prøve om skjønnet er utøvet på en 
rettslig holdbar måte 

• Rt-2007-257, Tralfa-dommen (36) 

• Innenfor lovens retningslinjer? 

• Innefor de ulovfestede skrankene for 
forvaltningsskjønnet, læren om myndighetsmisbruk? 
– Rt-1995-738 (Fett & Lim) 

 



Plbl § 19-2 tredje og fjerde ledd 

  
• Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det 

legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 
• Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer 

skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig 
vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, 
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
 



Nml. § 48 annet ledd (gjelder for tredje alternativ) 

  

• I avveiningen mellom øvrige vesentlige 
samfunnsinteresser og hensynet til 
verneområdet skal det særlig legges vekt på 
verneområdets betydning for det samlede 
nettverket av verneområder og om et 
tilsvarende verneområde kan etableres eller 
utvikles et annet sted.  



• Formulering som inviterer til prøving av 
rammene for skjønnsutøvelsen 

 

• Nml. § 7 flg.  

 

• Grl § 110 b 

 

• Kan ikke prøve avveiingen av de ulike hensyn 



5. Resultatet av domstolsprøvingen 

• Realitetsavgjørelse? 

 

• Opphevelse/frifinnelse 

 



6. Avslutning 

• Domstolenes mulighet for å sikre at miljøhensyn ivaretas i 
tilstrekkelig grad er begrenset 
– Vide og skjønnsmessige fullmaktsregler 
– Visse muligheter gjennom prøving av saksbehandling/faktum, 

lovtolkning og subsumsjon, samt rammene for skjønnet 
– Kan i liten grad sikre at miljøhensyn blir utslagsgivende i de 

enkelte saker 

 
• Spørsmål om domstolene ikke bare kan – men også bør – 

spille en rolle for å ivareta miljøhensyn 
– Hvordan kan dette eventuelt oppnås? 
– Utforming av klarere lovregler? 
– Spørsmål om hvordan miljøhensynet best ivaretas? 

 
 



7. Oppgavetips 

• Kort og konsis besvarelse 

• Tolk oppgaven og hold deg til å besvare denne 
– Her: hold fast ved miljøperspektivet 

• Struktur 
– Logisk fremstilling, start med utgangspunktene 

– Avsnitt og overskrifter 

• Vær presis og ryddig 

• Selvstendighet 

• Eksempler 


