
Ole Kr. Fauchald 1

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
«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

 Forarbeider

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

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

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/
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Grl § 112 og miljøetikk

1. Privat rettsgode (antroposentrisk)
 Eiendomsrett til og fordeling av miljøgoder 

(”environmental justice”)

2. Fellesgode (kollektivt perspektiv)
 Allmenningens tragedie, rasjonell apati

 NOU 2013:10 om økosystemtjenester

3. Gode ”i seg selv”? (natursentrisk - egenverdi)
 Biologisk mangfold, robuste økosystemer, naturlige 

sykluser

 Miljø i et langsiktig tidsperspektiv

 Bevissthet om ulike perspektiver!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2013/nou-2013-10.html?id=734440
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Snøscootersaken
 Endring av motorferdsesloven § 4a

 Åpne for at kommunene kan fatte vedtak om 
etablering av løyper for snøscooterbruk

 Gjennomført prøveordning, men ikke foretatt 
vurdering av mulige miljøkonsekvenser

 Var saksbehandlingen i strid med Grl. § 112? 

 Bred enighet om at § 112 kom til anvendelse: 
Klima- og miljøministeren, Lovavdelingen i JD; 
men forbehold om utsagn H, FrP og S (s. 8)

 Stortinget delt på midten mht om kravet var 
oppfylt (innst. 253 L (2014-2015), s. 7-9)
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Klimasøksmålet
 Tingretten:

 § 112 er en rettighetsbestemmelse og kan være rettsgrunnlag 
for ugyldighet

 Ikke relevant for utslipp fra eksporterte 
petroleumsprodukter

 Stor skjønnsfrihet for myndighetene så lenge «tiltak» er 
vurdert og gjennomført

 Omfattende involvering av Stortinget i beslutningsprosessen 
som vesentlig faktor 

 Anke direkte til Høyesterett:
 Reiser saken «særlig viktige prinsipielle spørsmål som det er 

av betydning raskt å få Høyesteretts standpunkt til, og 
hensynet til forsvarlig saksbehandling ikke taler mot direkte 
anke»? Tvistel. § 30-2(1)

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v18/u-materiale-miljorett/index.html
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Virkemiddel og relaterte begrep

(For-) 
mål

Prinsipp

Retts-
anvendelse

Virke-
middel

Politisk Rettslig
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Virkemiddelperspektivet
 Det mest uvante – behov for å etablere begrepsapparat

 Hvorfor trenger jurister kunnskaper om bruk og 
utforming av virkemidler?
 Jurister, økonomer, statsvitere, …

 Et møtested for jus og politikk

 Klassifisere på grunnlag av typer insentiver (Eckhoff, 
Statens styringsmuligheter, 1983)

Normative Økonomiske

Informative Fysiske

Rettsregler
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Valg av type virkemiddel

 Nøkkelspørsmål: hvor effektivt er 
virkemidlet for å nå et gitt mål?

 Hva slags effektivitet?
 Kostnadseffektivitet og transaksjons-

kostnader
 Styringseffektivitet (resultat)
 Dynamisk effektivitet
 Internasjonalt perspektiv

 Virkemiddelpakker
 Normative, økonomiske eller 

informative virkemidler?
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Normative virkemidler
 Internalisering av pliktfølelse hos mottager

 Problem: Manglende kostnadseffektivitet
 «Command and control»

 Hva sikrer fleksibilitet?
 Unntaksadgang (med vilkår): f-loven §§ 7 og 11

 Bruk av «rettslige standarder»: nml § 6

 Målorientert forpliktelse (forpliktelse til resultat 
snarere enn fremgangsmåte): nml §§ 4 og 5

 Fullmaktstilnærming – gradvis innstramning, myke 
regler: pbl, nml kap. VI om utvalgte naturtyper

 Variasjon av sanksjoner: f-loven kap. 7-10

 Fleksibilitet i etterlevelse og kontroll: nml kap. IX
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Hva rettes virkemidlene mot?

Aktiviteter Virkninger

Forurensning Liv/helse/velvære

Arealbruk Ressurstilgang

Ressursuttak Biodiversitet

Estetikk (landskap og kultur)

Konsesjonssystemer

F-loven, pbl, ressurslover Miljøkvalitetsnormer

Økonomiske virkemidler Grl. § 112, nml, forskrifter etter F-lov

Klimakvoter, særskatter, Økonomiske virkemidler

subsidier Erstatning, resultatbaserte subsidier
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Ansvar for virkemidlene

Horisontalt Balansering 
av hensyn

Vertikalt: 
Lokalt eller 
sentralt?

”Subsidiaritet” 
eller felles-
interesser?

Demokrati-
hensyn og 
ansvarlig-
gjøring

Plassering av regler
Utøvende myndighet
på samme nivå
Hvilke interesser
skal organer ivareta?

Bølger eller varige trender?
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Effektivitet: forurensning
 Normative

 Alvorlig punkt-forurensning

 Økonomiske
 Kost/nytte-vurderinger ved tillatelser og omgjøring

 Kvotesystem for klima

 Avgifter for mobile kilder

 Informative – utredning 

 Kostnadseffektivitet og          
styringseffektivitet

 Dynamisk effektivitet

 Internasjonalt perspektiv
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Bærekraftig utvikling
 Mål, prinsipp eller begge deler?

 Internasjonal: Rio-erklæringen, SDGs og HLPF

 To hovedperspektiver
 Tematisk – miljø, økonomi, sosial (fordeling)

 Tid – nåværende og fremtidige generasjoner

 Grenser for økonomisk vekst? Sterk og svak versjon

 Bruk som prinsipp
 Konkretisert gjennom andre prinsipper, særlig 

«forvalteransvar» (Grl. § 112)

 Betydning for valg og utforming av virkemidler

 Betydning for relevans og vekt av miljøhensyn og hensyn til 
langsiktig konsekvenser ved rettsanvendelsen: Bruk i 
formålsbestemmelser, plan- og bygningsloven § 1

 Konkret anvendelse, genteknologiloven (38/93) § 10, 2. ledd

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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Føre vàr prinsippet
 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.

 Vilkår for anvendelse
Alvorlig /irreversibel skade – økosystemers tålegrense

 Forholdet til vitenskapelighet

 Virkemidler
 Rett eller plikt til handling?

 Styringseffektivitet heller enn kostnadseffektivitet

 Forholdet til kost- nyttevurderinger

 Prosessuelle virkemidler, eks. bevisbyrde

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-01/rio-declaration.xml
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Utbytte

Utnyttelse

Økosystemsers tålegrense

1 2

3
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Elementer i føre vàr prins.

Rettsvirkninger

Forebygging, styrings.eff. Rett eller plikt til å handle

Føre var prinsippet

Vilkår for anvendelse

Skadepotensiale Sannsynlighet
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Gjennomføring av føre vàr
 Ulike former for «speilvending»

 Konsesjonsordninger
 Fredning av truede arter / leveområder
 Automatisk fredning av kulturminner

 Pliktige og lovlige hensyn
 Fremskaffelse av miljøinformasjon
 Plassering av bevisbyrde ved enkeltvedtak og 

domstolsavgjørelser
 Kodifisering

 Naturmangfoldloven § 9, Svalbardmiljøloven § 7, 
havressursloven § 7, 2. ledd

 Fortalen til EØS-avtalen, TFEU art. 191 nr. 2


