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Hva er miljørett?

• Staten har ulike styringsmuligheter for å påvirke 

borgerne og oppnå politiske mål:

– Økonomiske

– Pedagogiske

– Fysiske

– Juridiske

• Skille mellom privatrett og offentlig rett.

– Tema i 2. avdeling: Miljøforvaltning ut fra et offentlig

styringsperspektiv.

• Miljørett i snever forstand:
– Lovbestemmelser som har til formål å ivareta miljøinteresser

• Miljørett i vid forstand:
– Lovbestemmelser som påvirker miljøinteresser

• Miljøforvaltningsrett = lover som gir forvaltningen 

kompetanse til å treffe vedtak som kan påvirke miljøet





Forvaltningsrett og miljørett

Forvaltningsrett

• Enkeltindividet møter 

offentlig myndighetsutøvelse

• Lovbundent og 

diskresjonært skjønn

• Alminnelige 

saksbehandlingsregler

• Domstolsprøvelse

Miljørett

• Gjelder også 

tredjepartsinteresser

• I all hovedsak 

diskresjonært skjønn

• Omfattende 

saksbehandlingsregler

• I liten grad 

domstolsprøvelse

Miljøforvaltningen har enkelte grunnproblemer som stiller særlige 

utfordringer til utformingen og håndhevelsen av rettsreglene.



Miljørettens grunnproblemer

1. Naturen er selvregulerende og kompleks

2. Mange miljøproblemer er usynlige

3. Det er ofte usikkerhet om årsaker og virkninger

4. Naturen har ikke rettigheter og kan ikke opptre rettslig

5. Mange miljøverdier er «frie goder»

6. Mange miljøskader kan ikke måles økonomisk

7. Mange miljøproblemer skyldes sumvirkninger

8. Miljøproblemer er sektorovergripende

9. Miljøproblemer strekker seg over kommune- og landegrenser

10. Miljøproblemer er langsiktige og rammer fremtidens generasjoner



Miljørettens grunnproblemer

Hvorfor er kunnskap om dette viktig?

• Har bidratt til å implementere miljørettslige 

prinsipper i norsk rett.

• Kan bidra til å forklare bakgrunnen for en del 

rettsregler - legislative hensyn.

• Kan være viktig som 

argumentasjonsgrunnlag i juridiske drøftelser 

(reelle hensyn).

• Les, lær og forstå miljørettens 

grunnproblemer! 



3. Usikkerhet

• Beskrivelse:

– Det er ofte usikkerhet om konsekvenser av naturinngrep

– Mange miljøskader er usynlige, usikre og langsiktige.

• Utfordringen:

– Hvordan sikre at beslutninger om naturinngrep bygger på 

best mulig kunnskap om konsekvensene?

• Rettslige virkemidler:

– Krav til kartlegging og undersøkelse av potensielle 

konsekvenser før det gis tillatelse.

– Fvl. § 17 «så godt opplyst som mulig» - godt nok?

– Høring, medvirkning, konsekvensutredninger mv.

– Kunnskapsbasert forvaltning, se naturmangfoldlov § 8. 

– Føre-var, se naturmangfoldlov § 9. 



4. Miljøet kan ikke gå til sak

• Beskrivelse:

– Miljøet er ikke part og kan ikke 

opptre rettslig.

– Kan ikke klage på 

enkeltvedtak, ei heller bringe 

en sak inn for domstolene.

– Christopher D. Stone; “Should 

Trees Have Standing?”

• Utfordringen:

– Hvordan sikre at myndighetene 

tar tilstrekkelig hensyn til 

tredjepartsinteresser 

(miljøhensyn og fremtidens 

generasjoner)?



4. Miljøet kan ikke gå til sak

• Rettslige virkemidler:

– Myndighetene må ha rett og plikt til å legge vekt 

på miljøhensyn når det treffes vedtak.

• Grl. § 112

• Rt. 1993 s. 528 – Lunner Pukkverk

– Retten må gi aktører som kan tale miljøets sak 

både klage- og søksmålskompetanse.

• Forvaltningsloven § 28:

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen 

med rettslig klageinteresse.



Integrasjonsprinsippet

• Rt. 1993 s. 528 – Lunner Pukkverk



Rt. 1993 s. 528 - Lunner pukkverk

1. Saken gjaldt et pukkverk som ble nektet 

utslippstillatelse etter forurensningsloven. 

Hovedbegrunnelsen for vedtaket var at 

tungtrafikken til og fra pukkverket ville ha 

stor trivselsreduserende virkning på 

nærliggende boligområder. Forurensning fra 

transport reguleres ikke av 

forurensningsloven. Spørsmålet Høyesterett 

måtte ta stilling til var om forvaltningen 

kunne legge avgjørende vekt på et slikt 

sidehensyn. 



Rt. 1993 s. 528 - Lunner pukkverk

2. Høyesterett godtok at det ble lagt 

avgjørende vekt på den forurensning økt 

tungtrafikk medførte. Førstvoterende uttalte 

at hensynet til å unngå trafikkforurensning 

«dreier seg om et hensyn som har vesentlig 

betydning på tvers av forvaltningssektorene. 

I så måte er dette en del av de overordnede 

miljøhensyn som det er en målsetning å 

innarbeide i beslutningsprosessene – jf. det 

prinsipp som er nedfelt i Grunnloven §

110b…»



Rt. 1993 s. 528 - Lunner pukkverk

3. Av dommen kan vi utlede at et 

forvaltningsorgan har adgang til å legge 

avgjørende vekt på miljøhensyn i sine 

beslutninger. Dette selv om det konkrete 

miljøhensynet ikke er en del av de 

interesser forvaltningsorganet er satt til å 

ivareta.



7. Sumvirkninger

• Beskrivelse:

– Miljøskader er ofte et resultat av en rekke 

enkelthandler som hver for seg gir minimale 

virkninger, men som i sum gir et utilsiktet/uønsket 

resultat.

– Ofte beskrevet som sumvirkninger.

– Gjelder de fleste samfunnssektorer, eks. 

klimagassutslipp, avfall, naturinngrep, bygging i 

100-metersbeltet mv.

• Utfordringen:

– Hvordan kan man unngå at miljøet ødelegges 

«bit-for-bit»?



7. Sumvirkninger

• Rettslige virkemidler:

– Planlegging i et langsiktig og helhetlig perspektiv.

• Plan- og bygningsloven.

– Krav om kartlegging og vektlegging av 

sumvirkninger i den enkelte sak.

• Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg IV: Når 

flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få 

vesentlige virkninger skal tiltakets kumulative karakter i 

forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i 

utbyggingstiltakets influensområde vurderes.

• Naturmangfoldloven § 10: En påvirkning av et 

økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning 

som økosystemet er eller vil bli utsatt for.



10. Miljøproblemer er langsiktige og 

rammer fremtidens generasjoner

• Beskrivelse:

– Mange miljøvirkninger er langsiktige

– Eks. atomavfall, tap av biologisk mangfold, 

klimaendringer.

– Hvilken rett har vi til å redusere ressursgrunnlaget til de 

som kommer etter oss?

• Utfordringen:

– Rettsreglene må sikre at avgjørelser som tas i dag ikke 

reduserer grunnlaget for kommende generasjoner

– Bærekraftig utvikling: En utvikling som imøtekommer 

dagens ressursbehov uten å forringe mulighetene for 

kommende generasjoner til å få dekket sine behov.





10. Miljøproblemer er langsiktige og 

rammer fremtidens generasjoner

• Rettslige virkemidler:

– Grunnloven § 112:

• Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en 

natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 

Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig 

og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for 

etterslekten.

• Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand 

og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i 

naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter 

foregående ledd.

• Statens myndigheter skal iverksette tiltak som 

gjennomfører disse grunnsetninger.



10. Miljøproblemer er langsiktige og 

rammer fremtidens generasjoner

• Rettslige virkemidler:

– Naturmangfoldloven § 1-1:

• Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse 

og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 

kultur

– Mineralloven § 1:

• Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig 

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar 

med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

– Plan- og bygningsloven § 1-1:

• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 

enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

• Er bærekraftig utvikling en egnet styringsnorm?



Plan- og bygningsloven
Lov 27. juni 2008 nr. 71



Læringskrav

• Prinsippene for og de viktigste reglene om 

saksbehandlingen i miljøsaker med 

hovedvekt på reglene om 

konsekvensutredning og retten til 

miljøinformasjon

• Rettslige virkemidler og rammer for styring av 

arealbruk gjennom plan- og bygningsloven 

(arealplanlegging) og forvaltning av 

naturmangfold gjennom områdevern etter 

naturmangfoldloven



Litt historie

• Bygningsloven av 

1924

• Ga myndighetene 

kontroll med 

arealbruk

• Bestemmelser om 

by- og 

gateutforming.

• Gjaldt kun i de 

største byene



Litt historie

• Bygningsloven av 

1965

• Innfører et 

landsomfattende 

plansystem

• Rettslig bindende 

planer

• Lite fokus på  miljø



Litt historie

• Plan- og 

bygningsloven av 

1985

• Arealplaner blir 

stadig viktigere

• Gjennom 

plansystemet skal 

statlige, regionale 

og kommunale 

interesser 

samordnes.



Litt historie

• Plan- og 

bygningsloven av 

2008

• Planlegging skal 

legge premissene for 

areal- og 

ressursforvaltningen

• Bærekraftig utvikling 

er det nye mantra



Hva har plan- og bygningsloven å 

gjøre med miljørett? 

• Den viktigste loven i miljøforvaltningen

– Planer legger grunnlaget for hvordan arealene 

skal forvaltes. 

– Arealforvaltningen legger grunnlaget for hvordan 

miljøet ivaretas.

• Plan- og bygningsloven er den viktigste loven 

når det gjelder miljøforvaltning i Norge.

• Men miljøhensynet har imidlertid ingen 

fremtredende plass i plan- og bygningsloven.



Hva karakteriserer plan- og 

bygningsloven? 

• Sektornøytral:

– Loven likestiller i utgangspunktet alle 

samfunnsinteresser.

• Sektorovergripende:

– Lovens bestemmelser har rettsvirkning for andre 

sektormyndigheter.

– Energisektoren er langt på vei unntatt fra loven.

• Prosesslov:

– Determinerer ikke løsningen på arealkonflikter, men;

– Gir myndighetene rammer for skjønnet

– Gir omfattende saksbehandlingskrav.



Kommunal 

planstyring

Veiloven

Kulturminneloven

Jordlova

Viltloven Markaloven

Akvakulturloven

Vassdrags-

reguleringsloven

Friluftsloven

Forurensningsloven

Reindriftsloven

Mineralloven

Naturoppsyn-

loven

Havne- og 

farvannsloven

Klimaloven

Vannressursloven

Energiloven

Jernbaneloven

Folkehelseloven

Finnmarksloven

Luftfartsloven

Konsesjonsloven

Lakse- og 

innlandsfiskloven

Fjelloven

Motorferdsel-

loven

Naturmangfold-

loven

Skogbruksloven



Lovens oppbygning

• Del 1 – Alminnelig del

– Enkelte bestemmelser er av sentral betydning

• Del 2 – Plandel

– Helt sentralt, særlig kapittel 4, 11 og 12.

• Del 3 – Gjennomføring

– Ekspropriasjon, utbyggingsavtaler m.m.

• Del 4 – Byggesaksdel

– Mange tekniske krav

• Del 5 – Håndhevings- og gebyrregler

– Mindre relevant i vår sammenheng

• Del 6 – Sluttbestemmelser

– Mindre relevant i vår sammenheng



Lovens alminnelige del

• § 1-1 Lovens formål
– Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner.

– Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale 

og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og 

vern av ressurser.

– Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar 

med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 

forsvarlig.

– Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn skal beskrives.

– Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og 

kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til 

barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 

omgivelsene.



Lovens alminnelige del

• § 1-2 Lovens virkeområde

– Gjelder i hele landet, samt til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

• § 1-5 Virkninger av planer

– Første ledd viser til hvor vi finner bestemmelser om planers 

rettsvirkninger

– Andre ledd knesetter et viktig prinsipp i plan- og bygningsretten: 

«Sist i tid, best i rett». Det vil si at nye planer går foran eldre 

planer.

• § 1-6 Tiltak

– Her defineres «tiltak». Omfatter det meste…

• § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

– Se neste foil

• § 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

– Forvaltningsloven gjelder på en rekke områder



Lovens alminnelige del

• Særlig om byggeforbudet i strandsonen

• § 1-8 andre ledd:

– Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere 

sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 

likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning 

av bebygd festetomt etter tomtefestelova.

• To muligheter:

– Kommunen kan fastsette egne byggegrenser, jf. §

1-8 tredje ledd.

– Kommunen kan gi dispensasjon, jf. § 19-2.



Strandsonen

• Går eldre 

reguleringsplaner 

foran 

byggeforbudet?

• Nei!

• Mellom 7000-8000 

tillatelser er gitt på 

ugyldig grunnlag

• Hva nå?

http://www.apollon.uio.no/artikler/2018/1_strandsonen.html


Lovens plandel

• Plan- og bygningslovens tre plannivåer:

– Statlig planlegging.

– Regional planlegging.

– Lokal planlegging.

• Planmyndighetene:

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 

statlig planmyndighet.

– Fylkeskommunene er regional planmyndighet.

– Kommunene er lokal planmyndighet.



Formålet med planlegging

• Pbl. § 3-1 første ledd:

– Lister opp en rekke interesser planmyndighetene 

skal ta i betraktning.

• Pbl. § 3-1 annet ledd:

– «Planleggingen skal fremme helhet ved at 

sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i 

sammenheng gjennom samordning og samarbeid 

om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og 

mellom statlige, regionale og kommunale organer, 

private organisasjoner og institusjoner, og 

allmennheten.»



Planverktøy

Type

Nivå

Retningslinjer -

Programmer

Midlertidig 

bå ndlegging

Bindende 

arealplaner

Nasjonalt

(KMD)

•Nasjonale 

forventninger

•Statlige 

planretningslinjer

•Statlig 

planbestemmelse

•Statlig 

arealplan

Regionalt

(fylkes-

kommunen)

•Regional 

planstrategi

•Regionale planer

•Regional 

planbestemmelse

Lokalt

(kommunen)

•Kommunal 

planstrategi

•Kommuneplanens 

samfunnsdel

•Hensynssoner

• Midlertidig bygge-

og deleforbud

•Kommune-

planens 

arealdel

•Regulerings-

plan



Statlig planlegging

• Pbl. § 3-5 – Statlige planoppgaver og 

planleggingsmyndighet:

Statlige planretningslinjer og planvedtak har til formål å ivareta 

nasjonale eller regionale interesser i planleggingen. Dette omfatter 

nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 

statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser og statlig 

arealplan.

Kongen har ansvaret for og ledelsen av 

planleggingsvirksomheten på nasjonalt nivå.

Departementet har det administrative hovedansvaret for statens 

planleggingsoppgaver etter loven og skal arbeide for at de vedtak 

som treffes nasjonalt blir fulgt opp i den regionale og kommunale 

planleggingen.

Departementet skal føre tilsyn med at plikten til regional 

planlegging i medhold av denne lov blir overholdt



Statlig planlegging – Pbl. kap. 6

• Pbl. § 6-1: Nasjonale forventninger:

– For å fremme en bærekraftig utvikling skal 

Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument 

med nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. Dette skal følges opp i 

planleggingen etter denne lov og legges til grunn 

for statens deltaking.



Nasjonale 

forventninger
Bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling:

– Ivareta 

naturmangfold, 

landskap, friluftsliv og 

kulturminner.

– Sikre naturgrunnlaget 

for samisk kultur.

– Legge til rette for 

utbygging av fornybar 

energi.

– Sikre tilgjengelighet til 

gode mineral-

forekomster.



Statlig planlegging – Pbl. kap. 6

• Pbl. § 6-1: Nasjonale forventninger

• Pbl. § 6-2: Statlige planretningslinjer:
Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet 

eller for et geografisk avgrenset område.

Statlige planretningslinjer skal legges til grunn ved:

a) statlig, regional og kommunal planlegging etter loven her,

b) enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale 

organer treffer etter loven her eller annen lovgivning.

Forslag til statlige planretningslinjer skal sendes på høring 

med seks ukers frist for uttalelse før de vedtas.

Departementet skal gjøre statlige planretningslinjer kjent for alle 

berørte offentlige organer, interesserte organisasjoner og 

institusjoner, og allmennheten.



Statlig planretningslinje



Statlig planlegging – Pbl. kap. 6

• Pbl. § 6-1: Nasjonale forventninger

• Pbl. § 6-2: Statlig planretningslinje

• Pbl. § 6-3: Statlig planbestemmelse:
– «Når det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller regionale 

interesser, kan Kongen etter samråd med de berørte 

kommuner og regionale planmyndigheter for et tidsrom av 

inntil ti år nedlegge forbud mot at det innenfor nærmere 

avgrensede geografiske områder, eller i hele landet, blir 

iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten 

samtykke av departementet, eller bestemme at slike tiltak 

uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med 

bindende arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan 

etter denne lov. Kongen kan forlenge forbudet med fem år 

av gangen.



Statlig 

planbestemmelse



Statlig planlegging – Pbl. kap. 6

• Pbl. § 6-1: Nasjonale forventninger

• Pbl. § 6-2: Statlig planretningslinje

• Pbl. § 6-3: Statlig planbestemmelse

• Pbl. § 6-4: Statlig arealplan:
– Når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, 

anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre 

samfunnsmessige hensyn tilsier det, kan departementet henstille 

til vedkommende kommune om å utarbeide arealdel til 

kommuneplan eller reguleringsplan etter lovens kapittel 11 og 12.

– På samme vilkår kan departementet selv utarbeide og vedta slik 

plan. Departementet trer da inn i myndigheten til kommunestyret. 

Vedkommende kommune plikter å gi departementet nødvendig 

bistand i arbeidet.

– Departementet kan i den enkelte sak bestemme at endelig 

konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven, 

vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven uten videre skal 

ha virkning som statlig arealplan. Departementets vedtak etter 

dette ledd kan ikke påklages.



Statlige 

arealplaner



Regional planlegging – Pbl. kap. 7 og 8

• Pbl. § 3-4 Regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, 

miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle 

utviklingen i en region.

Regional planmyndighet har ansvaret for og ledelsen av arbeidet 

med regional planstrategi, regionale planer og regional 

planbestemmelse etter reglene i kapittel 7 og 8. Regional 

planmyndighets kompetanse til å vedta regional plan kan ikke 

overføres eller delegeres til annet organ.

Regional planmyndighet skal sørge for å ha tilgang til nødvendig 

planfaglig kompetanse for utarbeiding og behandling av planer og 

planfaglig veiledningsvirksomhet etter loven.

Fylkestinget er regional planmyndighet



Regional planlegging – Pbl. kap. 7 og 8

• Pbl § 7-1 – Regional planstrategi.

• Pbl. § 8-1 – Regional plan:
– Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de 

spørsmål som er fastsatt i den regionale planstrategien.

• Pbl. § 8-2 – Virkninger av regional plan:
– Regional plan skal legges til grunn for regionale organers 

virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i 

regionen.

• Pbl. § 8-5 – Regional planbestemmelse:
– Regional planmyndighet kan fastsette regional planbestemmelse 

knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal 

ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. 

Bestemmelsen kan fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år 

nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte bygge-

eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede 

geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt 

samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan 

etter denne lov.



Kommunal planlegging – Pbl. kap. 11 og 12

• Pbl. § 3-4 (1): Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for 

utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning 

av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for 

gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.

• Gir kommunene omfattende kontroll med samfunnsutviklingen og 

arealdisponeringen lokalt.

– Utfordringen: Loven skal kunne brukes av kommuner med ulike 

planutfordringer.

– Løsningen: Kommunene kan selv tilpasse planinnholdet ut fra 

plansituasjonen.

http://www.roadtraffic-technology.com/projects/drammen/


Kommuneplanen



Kommuneplanens arealdel

Pbl. § 11-5 – Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen

(kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan 

utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i 

arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke 

nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt 

hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen 

av arealene… 

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise 

hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

Pbl. § 11-7 – Arealformål i kommuneplanens 

arealdel

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig 

utstrekning vise arealformål som er angitt i nr. 1 til 6. 

Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte 

underformål.

Arealformål:

1. Bebyggelse og anlegg. 

Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, 
sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, 
bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, 
fritids- og turistformål, råstoffutvinning, 
næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer 
anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

2. Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. 

Underformål: veg, 

bane, lufthavn, havn, 

hovednett for sykkel, 

kollektivnett, 

kollektivknutepunkt, 

parkeringsplasser, 

traseer for teknisk 

infrastruktur. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

3. Grønnstruktur. 
Underformål: 

naturområder, turdrag, 

friområder og parker

4. Forsvaret. 
Underformål: ulike 

typer militære 

formål. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

5. Landbruks-, natur-

og friluftsformål 

samt reindrift. 

Underformål: 

a) Areal for nødvendige 

tiltak for landbruk og 

reindrift og 

gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet 

basert på gårdens 

ressursgrunnlag

b) Areal for spredt bolig-, 

fritids- eller 

næringsbebyggelse 

mv., jf. § 11-11 nr. 2. 



Kommuneplanens arealdel - Arealformål

6. Bruk og vern av 
sjø og 
vassdrag, med 
tilhørende 
strandsone. 
Underformål: ferdsel, 
farleder, fiske, 
akvakultur, 
drikkevann, natur- og 
friluftsområder hver 
for seg eller i 

kombinasjon. 

I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for 

arealbruk, skal det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser 

som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene, jf. §§ 11-9 

til 11-11. 



Kommuneplanens arealdel

Pbl. § 11-6 – Rettsvirkning av kommuneplanens 

arealdel

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig

arealbruk for området og er ved kommunestyrets 

vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av 

eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke 

saken skal avgjøres av departementet etter § 11-

16.

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med 

planens arealformål og generelle bestemmelser, 

samt bestemmelser knyttet til arealformål og 

hensynssoner.



Hensynssoner – Pbl. § 11-8

Typisk fareområder









Kort om prosessen

• Pbl. § 11-12;  Krav om varsling til offentlige organer og 

andre interesserte, samt kunngjøring i minst én avis.

• Pbl. § 11-13; Forslag til planprogram legges ut på høring, 

og fastsettes av kommunestyret. KU-krav for nye 

utbyggingsområder. 

• Pbl. § 11-14; Forslag til kommuneplan sendes på høring.

• Pbl. § 11-15; Vedtak av kommuneplan.

– Er å anse som forskriftslignende vedtak.

– Kan ikke påklages.

– Krav til sakens opplysning i fvl. § 37 «forvaltningsorganet skal 

påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

• Pbl. § 11-16; Berørte myndigheter kan fremme innsigelse 

til deler av planen.



Reguleringsplaner 



To typer reguleringsplaner



Når kreves reguleringsplan?

Pbl. § 12-1 – Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser 

som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan 

for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre 

forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det 

reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jf. 21-4 for slike tiltak, kan ikke 

gis før det foreligger reguleringsplan. Krav til reguleringsplan gjelder 

ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter 

energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.

Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, 

eller detaljregulering, jf. § 12-3.



Reguleringsplikten

Rettsanvendelse eller 

hensiktsmessighetsskjønn?

Rt. 2009 s. 354 – Kvinnherad energi

47.Hvorvidt tiltaket må anses som et større bygge- og 

anleggsarbeid er i utgangspunktet et rettsanvendelsesskjønn. 

Plikten til å utarbeide reguleringsplan retter seg mot den enkelte 

kommune og skal avgjøres ut fra de samlede virkninger og 

konsekvenser av hele tiltaket. Det hører under plan- og 

bygningsmyndighetene å vurdere forholdene i den enkelte 

kommune for å ta stilling til om reguleringsplan må utarbeides. 

Lokalisering, dagens bruk, bestående miljø, virkningen av tiltaket, 

bygningstekniske vurderinger og en rekke andre forhold må 

trekkes inn. Reguleringsplan er et redskap i den offentlige 

arealplanlegging. Domstolene må vise betydelig tilbakeholdenhet 

med å overprøve planmyndighetenes faglige vurdering av når tiltak 

medfører at reguleringsplan er nødvendig etter plan- og 

bygningsloven § 23 nr. 1.



Reguleringsplaners innhold

Pbl. § 12-5 – Arealformål i reguleringsplan

Pbl. § 12-6 – Hensynssoner i reguleringsplan

Pbl. § 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Stort sett samme bestemmelser som kommuneplanens 

areal, men noe mer detaljert regulering.



Rettsvirkninger av reguleringsplan

Pbl. § 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området 

og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal 

avgjøres av departementet etter § 12-13.

Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter §

31-2, jf. også § 1-6 andre ledd, må ikke være i strid med 

planens arealformål og bestemmelser.

Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om 

tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak som nevnt i § 20-1 

første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 til 20-5.

Reguleringsplan er grunnlag for ekspropriasjon etter reglene 

i kapittel 16.



Kort om prosessen

• Pbl. § 12-8;  Krav om varsling til offentlige organer og andre 

interesserte, kunngjøring i minst én avis, samt varsling til 

grunneiere, rettighetshavere og naboer.

• Pbl. § 12-9; Krav om planprogram for reguleringsplaner som 

kan få vesentlige virkninger. Forslag til planprogram legges ut 

på høring, og fastsettes av kommunestyret. Dersom planen kan 

få vesentlige miljøvirkninger er det krav om 

konsekvensutredning.

• Pbl. § 12-10; Forslag til reguleringsplan (med evt. KU) sendes 

på høring. 

• Pbl. § 12-12; Vedtak av reguleringsplan.

– Er å anse som enkeltvedtak.

– Kan påklages.

– Krav til sakens opplysning i fvl. § 17 «forvaltningsorganet skal påse at 

saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

• Pbl. § 12-13; Berørte myndigheter kan fremme innsigelse til 

planen.



Dispensasjon – Pbl. kap. 19

• Pbl. § 19-2 første og andre ledd:

Kommunen kan gi varig eller midlertidig 

dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 

av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

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. Det kan 

ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.



Dispensasjon
Rettsanvendelse eller hensiktsmessighetsskjønn? 

• Rt. 2007 s. 257 – Trallfa:

– Etter dette er det min konklusjon at vurderingen av begrepet «særlige 

grunner» i plan- og bygningsloven § 7 må ses i sammenheng med 

bestemmelsens «kan»-skjønn og samlet falle inn under det frie 

skjønn.

• Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242:

– Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere vil være et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene

• Sivilombudsmannen 2016 (SOM-2015-3269)

– Det er under enhver omstendighet ikke tilstrekkelig for å innvilge 

dispensasjon at ulempene ved dispensasjonen eventuelt skulle være 

beskjedne. Fylkesmannen må vurdere de fordelene og ulempene 

ved dispensasjonen som gjør seg gjeldende i saken. Vurderingen må 

vise at det foreligger relevante, klare og positive fordeler som er 

"klart større" enn ulempene dispensasjonen fører til. Lovens vilkår 

om kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må 

ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt.

https://lovdata.no/pro/document/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3?#reference/avgjorelse/som-2015-3269


Særlig om konsekvensutredninger



Hvorfor regler om KU?

• Få «materielle» krav i miljørettslig lovgivning.

– Fullmaktslover.

– Spørsmål om, og evt. hvor og hvordan, et naturinngrep skal 

gjennomføres er i all hovedsak et politisk spørsmål.

– Desto viktigere med saksbehandlingskrav som sikrer kunnskap om 

konsekvensene.

• Miljøkonsekvenser er usikre, langsiktige og rammer mange, 

herunder de som kommer etter oss.

• Miljøet har ikke partsinteresse.

• Fvl. § 17 – «så godt opplyst som mulig» er lite egnet i 

miljøretten.

• KUF § 1: Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til 

miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 

planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 

planer eller tiltak kan gjennomføres.



Bakgrunn 

• Regler om KU kom som en reaksjon på 

mangeårig rasering av naturen uten 

tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene.

• I USA: National Environmental Policy Act 

innførte KU i 1970.

• I EU: Direktiv i 1985 som satte minstekrav for 

medlemsstatene.

– Norge er bundet gjennom EØS-avtalen og 

implementerte direktivet gjennom forskrift av 1990



Regelverk

• Plan- og bygningsloven kapittel 4 og 14:

– Kapittel 4: KU for arealplaner.

– Kapittel 14: KU for tiltak unntatt fra 

reguleringsplan, samt visse verneplaner etter 

naturmangfoldloven. Det er primært energitiltak 

som faller inn under kapittel 14.

• Langt mer utfyllende regler i forskrift 21. juni 

2017 nr. 854 om konsekvensutredninger 

(KUF).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning


Tre sentrale spørsmål

1. Når skal en plan eller et tiltak 

konsekvensutredes?

2. Hvilke krav til prosess- og innholdskrav 

gjelder ved KU?

3. Når vil en mangelfull eller manglende KU 

medføre ugyldighet?



Når skal en plan eller et tiltak 

konsekvensutredes?

• Pbl. § 4-2 (2):
– For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer 

eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse -

konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og 

samfunn.

• KUF skiller mellom planer og tiltak som:

– Alltid skal konsekvensutredes

– Skal underlegges en konkret vurdering av behovet for KU.

– Som ikke skal underlegges konsekvensutredning.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning


Hvilke krav til prosess- og 

innholdskrav gjelder ved KU?

• KUF legger opp til en omfattende 

utredningsprosess med høring og 

medvirkning (KUF kap. 2, 3 og 6)

– Beslutninger som tas underveis er ikke å anse 

som enkeltvedtak, jf. § 3 (2).

• Innholdskravene er fastsatt i KUF kap. 5.

Alt i alt en langt mer inkluderende og 

omfattende utredningsprosess enn hva som 

normalt gjelder i plan- og byggesaker



Når vil en mangelfull 

eller manglende KU 

medføre ugyldighet?

Rt. 2009 s. 661 

Husebyskogen

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xnK1ZJDlKdLLIM&tbnid=EYVFue8iOqGAvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Staten-vant-ambassadesaken-6616818.html&ei=O3cjUfywA4WMtQaOtIGoBA&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNGW2_rjnDeV57ccpKBI9I1BFZftWg&ust=1361365162955935


Rt. 2009 s. 661 – Husebyskogen

1. Saken gjaldt godkjennelse av 

reguleringsplan for ny lokalitet for den 

amerikanske ambassade. Det ble ikke 

gjennomført konsekvensutredning, og det 

var enighet blant partene om at dette var en 

saksbehandlingsfeil. Høyesterett skulle ta 

stilling til om vedtaket likevel var å anse 

som gyldig etter fvl. § 41. Det avgjørende 

spørsmålet var om feilen kunne ha virket inn 

på vedtaket.



2. Høyesterett viste til formålet med 

konsekvensutredning og uttalte:
«Sammenholdt med de interesser som skal ivaretas 

gjennom reglene om konsekvensutredning, og den 

komplekse utredningsprosessen det der legges opp til, vil 

veien frem til ugyldighet derfor kunne være kort når 

saksbehandlingsfeilen består i manglende eller mangelfull 

konsekvensutredning.»

Høyesterett kom allikevel til at reguleringsplanen 

var gyldig. Det ble lagt avgjørende vekt på at 

den grundige saksforberedelsen ga tilstrekkelig 

informasjon. Vedtaket ville blitt det samme selv 

om det var foretatt konsekvensutredning. 

Rt. 2009 s. 661 – Husebyskogen



Rt. 2009 s. 661 – Husebyskogen

3. Dommen viser at det skal lite til for at 

prosessuelle feil kan påvirke et vedtak når det er 

tale om særskilte saksbehandlingskrav. 

Samtidig viser dommen at det ikke er noen 

automatikk. Selv vedtak som mangler 

konsekvensutredning kan anses som gyldige. 

Dommen er kritisert fordi Høyesterett legger for 

stor vekt på innhold fremfor prosess.

(Se Backer og Bugge i Lov og Rett nr. 3, 2010.)



HR-2017-2247-A

TUNNEL OG VEI: I tillegg til tunnel til Reinøya, er det planlagt ny vei over bebyggelsen i Stakkvik og 

nytt fergeleie til Karlsøya fra Reinøya. Den 18 kilometer lange traseen er skravert. Foto: Kjetil Vik



HR-2017-2247-A

1. En kommune i Troms hadde vedtatt 

reguleringsplan for et veiprosjekt som ville 

få konsekvenser for reindriftsnæringen i 

området. Planen ble vedtatt og 

ekspropriasjon gjennomført til tross for at 

det ikke var gjennomført pliktig 

konsekvensutredning. Høyesterett skulle 

dermed ta stilling til vedtakets gyldighet. 



HR-2017-2247-A

2. Høyesteretts flertall (3-2) kom til at 

ekspropriasjonsvedtaket var gyldig, jf. § 41. 

Førstvoterende uttalte følgende om 

innvirkningskravet: 

– «Spørsmålet er etter dette om det var en reell mulighet for 

at kommunestyret ville truffet andre avgjørelser om 

veitraseen, fergeleiet eller andre forhold av betydning for 

reindriften dersom det hadde blitt gjennomført en 

konsekvensutredning.»

Retten fant dette som lite sannsynlig, og vedtaket 

ble kjent gyldig. 



HR-2017-2247-A

2. Mindretallet mente på sin side at det ikke kunne utelukkes at 

feilen kan ha virket inn på vedtaket:

– «Etter mitt syn foreligger det mer enn en fjerntliggende mulighet for 

at kommunestyret da reguleringsplanen ble vedtatt i 2010, dersom 

den forutgående saksbehandlingen hadde vært gjennomført på 

riktig måte med utarbeidelse av konsekvensutredning, ville ha 

valgt en annen løsning når det gjaldt omlegging av veien ved 

Stakkvik. Med en konsekvensutredning ville det ha foreligget et 

annet og bredere beslutningsgrunnlag enn det som forelå på 

vedtakstidspunktet. Gjennomføring av konsekvensutredning ville, i 

tråd med det jeg har påpekt om formålet med en slik utredning, 

også gitt grunnlag for en mer åpen planleggingsprosess der 

reindriftsinteressene ville hatt bedre forutsetninger for å delta i en 

dialog og også hatt mulighet til å påvirke i større grad enn i den 

prosessen som ble gjennomført.»



HR-2017-2247-A

3. Av dommen kan vi trekke følgende slutning: 

Selv om det i teorien skal lite til for å 

konstatere at tilblivelsesmangler kan ha 

virket inn på et vedtak, viser rettspraksis at 

terskelen i praksis er noe høyere. Legger vi 

Høyesteretts syn til grunn skal det en del til 

for at saksbehandlingsfeil fører til 

ugyldighet. 



Kort om byggesaksdelen

• Pbl. kap. 20 til 31 gir regler om 

byggesaksbehandling.

– Suppleres av byggesaksforskriften og byggeteknisk forskrift.

• Bestemmelser verdt å legge merke til:

– Pbl. § 20-1: Angir søknadspliktige tiltak.

– Pbl. § 20-2: Krav om søknad. 

– Pbl. § 21-4: Rettskrav på byggetillatelse.

• Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og 

senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne loven.

– Pbl. § 21-6: Privatrettslige forhold

• Med mindre annet følger av loven her, skal 

bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold 

ved behandling av byggesøknader.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17

