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Vannressursloven 

 Læringskrav: Hovedtrekkene ved rettslige 
virkemidler og rammer for forvaltning av 
vassdrag med særlig vekt på miljøhensynet  
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(For)mål 

 Fremme samfunnsmessig forsvarlig 
bruk og forvaltning 

 Merk: ikke bærekraft, ikke vern, ikke 
miljø 

 Men: § 5: forvalteransvar og 
aktsomhetsplikt 
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Virkemidler 

 Normative 

 Konsesjonssystem 

 Verneplan for vassdrag 

 Miljøkvalitetsnormer (§ 9, vannforskriften) 

 Styringseffektivitet 

 Kostnadseffektivitet? 

 Dynamisk effektivitet? 

 Internasjonale perspektiver 
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Generelt 

 Kompleksiteten i lovgivning og forvaltning 

 Historisk betinget – verdien av ressursene 

 Blandingen av privatrett og offentlig rett 

 Kommunal planlegging og nasjonal 
overstyring 

 Overflatevann og grunnvann 

 Samordning gjennom EUs vanndirektiv 
2000/60/EF og vannforvaltningsforskriften 
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Utbygging 

 Konsesjonsplikten (§§ 8 og 18) 
 Inngrep i vassdrag – fokus på allmenne virkninger 
 Tiltak andre steder som virker på vassdraget? 
 Betydning av prinsippene i nml? Sumvirkninger og 

tiltakshaver skal betale 

 Konsesjon (§ 25) 
 Øvre og nedre grenser? Utfallet av nytte – kostnads-

vurdering? 
 Relevante  og avgjørende hensyn – bred tilnærming? 
 Pliktige hensyn? 

 Vilkår (§ 26) – sammenheng med tiltak 
 Omgjøring (§ 28) – til skade? 
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Vern av vassdrag 

 Kraftutbygging – vannressursl. kap. 5 
 Stortingsvedtak – verneplaner  

 Hvor ”rettslig” er slikt vern? – 
Legalitetsprinsippet, konsesjonsplikt og 
meldeplikt (§ 34) 

 Annen virksomhet? 
 Vannressursl. § 35 

 Pbl § 1-8 og rikspolitiske retningslinjer 1994 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941110-1001.html
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Elektrisitetsproduksjon 
 Særregler i lovene fra 1917 – opprettholdt 

etter vannressursloven 

 Avgjørende: størrelsen på utbyggingen 

 Konsesjon (vassdragsreg.l. § 8) – ”bør” 

 Lokale interesser i å legge til rette for 
kraftproduksjon – konsesjonsavgifter og lokalt 
forbruk  (§§ 10 og 11) 

 Saksbehandling 

 Høyt politisk nivå 

 Tiltakshaver skal betale i bred forstand 

 Omgjøring (§ 10) – til skade? 
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Summegrupper 
Er en ”konsesjon” en ”rettighet”? 
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Grunnloven § 112 
 Grunnelementer 

 Miljøkvalitet 
 Prosessuelle elementer 

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

private rettssubjekter 
 Betydningen av tredje 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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Grunnlovsendring, 3. ledd 
 Forarbeider 

 Menneskerettighetsutvalget: St.dok. 16 (2011-12) s. 
242 

 Stortingskomitéen innstilling: Innst. 187 S (2013–14), 
sammen med økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter 

«Statens myndigheter skal iverksette tiltak som 
gjennomfører disse grunnsetninger.» 

 Formål: tydeliggjøre plikten for myndighetene til å 
etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette 
adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2011-2012/Dok16-201112/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
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Saksbehandling i miljøsaker 
 Læringskrav: «Prinsippene for og de viktigste reglene 

om saksbehandlingen i miljøsaker med hovedvekt på 
reglene om konsekvensutredning og retten til 
miljøinformasjon» 

 Tradisjonell forvaltningsrett 
 Rettssikkerhetsperspektivet i møtet mellom forvaltning og 

individ 

 Partsbegrepet 

 Særhensyn(?) i miljøsaker 
 Tredjepartsinteresser 

 Interesser uten klare talspersoner («rasjonell apati») 

 Integrasjon som medfører «bukken og havresekken» 

 Kompleksitet og usikkerhet 
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Miljøinformasjon 

• Formell og 
faktisk 
adgang 

• Egen 
klage-
nemnd 

• Plikt for 
hvem til 

hva? 

• Innslag av  
positiv 
rettighet ? 

Ytrings-
frihet 

Aktiv 
infoplikt 

Passiv 
infoplikt 

Info fra 
private 
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Aktiv informasjonsplikt 
 Generell kunnskap om miljøtilstanden 

 Grl. § 112, miljøinfol. § 8, forbrukerinfo (91/1981)  

 miljostatus.no, Naturindeksen, Artdsdatabanken 

 Plikt til å utrede lovforslag 
 Grunnloven og utredningsinstruksen 

 Plikt til å utrede forskrifter 
 Lovgrunnlaget, Grl., forvaltningsl., nml., utredningsinstruksen 

 Plikt til å utrede enkeltvedtak, planer etter pbl., etc. 
 Lovgrunnlaget, Grl., forvaltningsl., nml., konsekvensutredninger 

etter pbl. 

 Privates informasjonsplikt 
 Miljøinfol. § 9, regnskapsloven (56/1998), særlig §§ 3-3a, 12. ledd 

(årsberetning) og 3-3, 8. ledd (små foretak) 
 «ikke ubetydelig påvirkning av miljøet» – mer enn ubetydelig, 

men mindre enn betydelig! 
 Livssyklusperspektiv? miljøinfol. §§ 9 og 16(2) 

http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/
http://www.miljødirektoratet.no/naturindeks/
http://www.artsdatabanken.no/
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Passiv informasjonsplikt 
 Offentlighetsloven (16/2006) 

 Adgangen til å gjøre unntak (§ 14, klage etter §§ 15 og 19) 

 Praktiseringen av meroffentlighet (§ 11) 

 Organisering av off. sektor – private rettssubjekter 

 Innsynsportal 

 Grl. § 112, dir. 2003/4/EF, Århuskonvensjonen (1998) 
 Forholdet til ytringsfriheten 

 Miljøinformasjonslov (31/2003) 
 Bredt informasjonsbegrep (§ 10)  

 Absolutt rett til visse typer informasjon (§ 12) 

 Særregel om avveining av interessen i informasjon mot 
interessen i å unnta informasjonen fra offentlighet (§ 11)  

 Praktiseringen av loven – betydning av adm. oppfølgning 

 Informasjon fra private: Rt. 2010/385 

https://www.oep.no/
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Summegrupper 
 Sammenlign reglene om meroffentlighet! 
 Offl. § 11: Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal 

organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet 
bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre 
enn behovet for unntak.  

 Miljøinfol § 11: (1) Krav om miljøinformasjon kan avslås 
dersom det er et reelt og saklig behov for det i det enkelte tilfelle 
og informasjonen eller dokumentet informasjonen finnes i, kan 
unntas fra offentlighet i medhold av offentleglova.  

(2) Ved vurderingen av om det foreligger reelt og saklig behov 
etter første ledd skal de miljø- og samfunnsmessige interessene 
som ivaretas ved å utlevere informasjonen, veies mot de 
interessene som ivaretas ved et avslag. Dersom de miljø- og 
samfunnsmessige interessene veier tyngst, skal informasjonen 
utleveres. 
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Summegrupper 
 Offl.: § 11 Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal 

organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet 
bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre 
enn behovet for unntak.  

 Miljøinfol § 11: (1) Krav om miljøinformasjon kan avslås dersom 
det er et reelt og saklig behov for det i det enkelte tilfelle og 
informasjonen eller dokumentet informasjonen finnes i, kan 
unntas fra offentlighet i medhold av offentleglova.  

(2) Ved vurderingen av om det foreligger reelt og saklig behov 
etter første ledd skal de miljø- og samfunnsmessige interessene 
som ivaretas ved å utlevere informasjonen, veies mot de 
interessene som ivaretas ved et avslag. Dersom de miljø- og 
samfunnsmessige interessene veier tyngst, skal informasjonen 
utleveres. 



Ole Kr. Fauchald 17 

Rettsmidler 

Domstols-
prøving 

Forvaltnings-
klage 

Nemd, 
Sivilomb. 

Internasjonal 
klage 
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Domstolsprøving  

 Formell adgang – bred  
 Rt 2003/833: Stopp Regionfelt Østlandet 
 Enkeltvedtak og forskrifter 

 Reell adgang – sterkt begrenset 
 Rettsgrunnlag (Rt 2003/1630) 
 Saksomkostninger og motpartens 

omkostninger (tvistel. §§ 32-11(1) og 34-
2(3)) 

 Tid, kompleksitet og ulike ressurser 
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Forvaltningsklage  
 Klagerett og vedtakets art 

 Kan det være klagerett for forskrifter? 

 Særregler for miljøsaker? 
 Særregler om klagerett i pbl. § 1-9:  mellom 

offentlige organer 

 Ellers ikke, men mange interessante tvilsspørsmål 

 ”Rettslig klageinteresse”, fvl. § 28 
 Minst like vid som adgang til å bringe sak for 

domstolene (tvistelov 2005/90, §§ 1-3 og 1-4: 
rettskrav, aktualitet og partenes tilknytning) 

 Hvor nærliggende interesse må enkeltpersoner ha? 

 Miljøorganisasjoners klagerett? 


