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1. INNLEDNING 

1.1 Miljørett som eget rettsområde og som del av JUS 2211 

1.2 Miljømål – miljøproblemer – miljøkonflikter 

1.2.1 Forskjellige miljømål og grunnlaget for dem 

1.2.2 Miljøproblemer: Globale – nasjonale – lokale  

1.2.3 Miljøkonflikter: Inngrep i miljøverdier og i gruppers 

livssituasjon. «Interne miljøkonflikter» 

1.3 Bærekraftig utvikling 

1.4 Miljørett og velferdsrett til belysning av forvaltningsretten 

1.5 Miljørett i virkemiddelperspektiv: Hvordan skape eller bruke 

rettsregler til å nå et (miljø)mål?  

1.5.1 Forskjellige rettslige virkemidler og alternative virkemidler 

1.5.2 Sakene settes ofte i gang av forvaltningen selv 

1.5.3 Forskjeller mellom plan- og bygningsloven (pbl.), 

naturmangfoldloven (nml.) og forurensningsloven (forurl.) 

1.6 Lovgrunnlaget 

1.6.1 Horisontal lovstruktur: Store lover – pbl., nml. og forurl – sml. 

svalbardmiljøloven (lov 15. juni 2001 nr. 79) 

1.6.2 Vertikal lovstruktur: lov eller forskrift? 

1.6.3 Oppbyggingen av og inndelingen i den enkelte lov – terminologi 

1.7 Miljørettslige prinsipper 

1.7.1 Hva mener vi med «prinsipp»? 

1.7.2 Grunnlaget for miljørettslige prinsipper 

1.7.3 Betydningen av miljørettslige prinsipper 
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a) Rettspolitisk 

b) Pedagogisk 

c) I rettsanvendelsen: Direkte anvendelige, utfyllende, 

tolkingsmomenter? Betydning for forvaltningsskjønnet 

 

2 AREALPLANLEGGING 

2.1 Innledning 

2.1.1 Essensen i arealplanlegging: Avveining av kryssende 

 interesser med sikte på fremtidig arealbruk 

2.1.2 Tre nivåer: statlig, regionalt (fylkeskommunalt) og lokalt 

 (kommunalt) 

2.1.3 Samfunnsplanlegging og arealplanlegging 

2.1.4 Hva består et planvedtak av? Kart + regler av ulike slag (for 

 reguleringsplan pbl. § 12-1 første ledd) 

 

2.2 Oversikt over plantyper 

 Plantyper på ulike nivåer 

 Rettslig bindende og ikke bindende plantyper 

 Plantyper utenfor plan- og bygningsloven (sektorplaner)  

 

2.3 Hvilke planer skal foreligge? 

 Nasjonale forventninger (pbl. § 6-1) 

 Regional planstrategi (pbl. § 7-1) 

 Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) (pbl. § 11-1) 

 Reguleringsplan (pbl. § 12-1 annet og tredje ledd) 

 

2.4 Hovedspørsmålene i arealplanleggingen  

 (særlig med sikte på kommuneplanens arealdel og reguleringsplan) 

2.4.1 Planprosessen (saksbehandlingen):  
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 a) Oppstarting. Planprogram (pbl. §§ 11-12 og 11-13; pbl. 

  §§ 12-8 og 12-9; jf. § 4-1) 

  Private planforslag: Forskr. 8. desember 2017 nr. 1950 

  om behandling av private forslag til detaljregulering 

  etter plan- og bygningsloven 

 b) Medvirkning (pbl. § 5-1) 

 c) Utredning. Konsekvensutredning? (Pbl. §§ 4-2 og 4-3) 

 d) Forholdet til forvaltningsloven (pbl. § 1-9) 

2.4.2 Hvem vedtar planen? 

 Kommunestyret selv (pbl. § 11-15 – kommuneplan, § 12-12 

– reguleringsplan) 

 Delegeringsadgang? Pbl. § 12-12 annet ledd (jf. 

kommuneloven 20. juni 2018 nr. 83 § 5-3) 

 Innsigelse (pbl. §§ 5-4 til 5-6, §§ 11-16 og 12-13) 

 Departementets selvstendige vedtaksadgang 

o Etter kommunestyrets vedtak (pbl. §§ 11-16 tredje ledd 

og 12-13 tredje ledd 

o Statlig arealplan (pbl. § 6-4) 

 Klage (pbl. §§ 11-15 tredje ledd og 11-16 fjerde ledd – ikke 

ved kpl; § 12-12 tredje ledd og 12-13 fjerde ledd – regpl) 

2.4.3 Hva kan bestemmes i planen? 

 a)  Kartfesting av arealbruksformål (pbl. § 11-7 – kpl; 

  § 12-5 – regpl.) 

 Gjennomføring av kartfestingen: kart- og 

planforskriften 26. juni 2009 nr. 861 § 9 jf. 

vedlegg I 

 b) Hensynssoner (pbl. §11-8 – kpl.; § 12-6 – regpl.)  

 Bestemmelser og retningslinjer 
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 c) Bestemmelser (pbl. §§ 11-9 til 11-11 – kpl.; § 12-7 – 

  regpl.) 

 d) Forvaltningsskjønnet. Rt. 2007 s. 251   

  (barnehage/friområde) 

2.4.4 Virkningen av planen 

 a) Perspektivet: Gjennomføring av planen eller  

  grunneierens stilling?  

 b) Rettsvirkningen av den enkelte plan (pbl. §§ 11-6 og 

  12-4) 

 Rett til fortsatt utnytting som før 

o Utvidelser, driftsendringer, nye driftskrav 

 Rett til ny utnytting i samsvar med planen 

o Bare med lovbundet byggetillatelse for 

søknadspliktige tiltak 

o Bare med løyve etter annen lovgivning om det 

trengs 

o Tiårsbegrensning for utbygging etter privat 

reguleringsforslag (pbl. § 12-4 femte ledd) 

 Ingen plikt til utnytting i samsvar med planen 

o Kan følge av annen lovgivning (som jordl. § 8) 

 Forbud mot nye tiltak eller utvidelser i strid med 

planen (pbl. §§ 11-6 annet ledd og 12-4 annet ledd, jf. 

§ 1-6) 

 Virkning for offentlig myndighetsutøving 

o For byggetillatelse (pbl. §§ 11-6 tredje ledd og 

12-4 tredje ledd) 

o For virkeområdet av andre lovbestemmelser med 

løyvekrav (jordl., konsl., kulml.) 
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o For skjønnsutøving (akvakulturloven 17. juni 

2005 nr. 79 § 15; forurl. § 11 fjerde ledd) 

 Ekspropriasjon (pbl. § 16-2). Grunnlag for 

erstatningsutmålingen (lov 6. april 1984 nr. 17 §§ 5 og 

6) 

 Innløsning og erstatning f 

o For ubebygde eiendommer: Pbl. §§ 15-1 til 

15-3) 

o Erstatning på ulovfestet grunnlag? (se f.eks. Rt. 

1994 s. 813) 

 Betydning for servitutter. 

o Stiftelse eller eksisterende servitutter? 

o Positive servitutter 

o Negative servitutter 

 c) Forholdet mellom flere planer:  

 Plan superior, plan posterior eller plan specialis? 

 Utarbeiding av nye planer (pbl. §§ 6-2 og 8-2, jf. også 

§ 12-3 tredje ledd 

 Forholdet mellom eksisterende, rettslig bindende 

planer (pbl. § 1-5). «Sist i tid, best i rett» 

o Ny plan kan ta forbehold for eldre plan (pbl. 

§ 1-5 annet ledd) 

o Eldre plan utfyller ny plan innenfor dens rammer 

  2.4.5 Endring av planer (pbl. §§ 11-17 og 12-14) 

 Hovedregel: Som for nye planer (sml. fvl. § 35 første ledd) 

 Mindre endringer: Delegering og enklere saksbehandling 

o Hva er en «mindre endring»? 

 Begrensning av endringsadgangen? 
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o Pbl. § 11-18 (kommuneplanens arealdel) 

o Avtalebinding? 

2.4.6 Energisektoren og arealplanlegging 

 Transportanlegg for energiformål 

o Rørledninger i sjø: unntatt (pbl. § 1-3 første ledd) 

o Kraftledninger og transformatorstasjoner: unntatt fra 

arealplanleggingen (pbl. § 1-3 annet ledd) 

 Kraftproduksjonsanlegg: konsesjon etter energiloven, 

vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven kan gis 

virkning som (statlig) arealplan (pbl. § 6-4, energil. § 3-1 

fjerde ledd, vassdragsreguleringsl. § 1 fjerde ledd, 

vannressursl. § 22 fjerde ledd) 

o Gjennomslag overfor eldre arealplaner (pbl. § 1-6) 

o Ingen plankrav (pbl. § 12-1 tredje ledd) 

 

2.5  Byggetillatelse 

2.5.1 Hvilken funksjon har kravet om byggetillatelse? 

 Fremme plangjennomføring 

 Sikre byggkvalitet 

 Rammetillatelse og igangsettingstillatelse (pbl. § 21-2 femte ledd) 

 2.5.2 Når kreves byggetillatelse?  

 Hovedregelen (pbl. § 20-2 jf. § 20-1)  

 Unntak 

o Mindre tiltak (pbl. § 20-5 jf. byggesaksforskr. 26. mars 2010 

nr. 488 §§ 4-1 og 4-2) 

o Tiltak behandlet etter andre lover (pbl. § 20-6 jf. 

byggesaksforskr. § 4-3) 

o Skjermingsverdige objekter (pbl. § 20-7) 

 2.5.3 Når kan byggetillatelse nektes? 
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 Hovedregel. Hjemmel trengs for å nekte (eller stille vilkår) – pbl. 

§ 21-4 

 Midlertidig forbud (pbl. § 13-1, jf. § 21-7) 

 2.5.4 Krav til saksbehandlingstid (pbl. § 21-7) 

 Virkning av lengre saksbehandlingstid. Redusert 

byggesaksgebyr/igangsettingstillatelse anses gitt 

 2.5.5 Krav til byggetiltak (pbl. kap. 28 til 30). Strandvern (pbl. § 1-8) 

 

2.6  Dispensasjon (pbl. kap. 19) 

 2.6.1 Hva kan det dispenseres fra? (Pbl. § 19-2 første ledd jf. annet ledd 

  tredje punktum) 

 Forholdet til planendring 

 2.6.2 Vilkår for dispensasjon (pbl. § 19-2 første og annet punktum) 

 2.6.3 Forvaltningsskjønnet (pbl. § 19-2 tredje og fjerde ledd) 

 2.6.4 Saksbehandlingen (pbl. § 19-1) 

 «Grunngitt søknad». Veiledningsplikt når behov for dispensasjon 

(fvl. § 11) 

 Varsling av naboer mv (pbl. § 21-5/fvl. § 16) 

 Varsling av offentlige organer 

 2.6.5 Hvem gir dispensasjon? (Pbl. § 19-4).  

 2.6.6 Overprøving  

 Klage – pbl. § 1-9, fvl. § 34 annet ledd 

 Domstolsprøving – hva kan prøves? Sml. tidligere Rt. 2007 s. 257 

(Trallfa) 

 

3 NATURMANGFOLD 

 3.1 Innledning 
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 Hovedtemaer: Ivareta naturlig landskap og biologisk mangfold med 

grunnleggende økologiske prosesser. Lovfestede mål (nml. §§ 4 og 

5) 

 Naturens egenverdi eller verdi for menneskene? (Nml. § 1) 

 Hva truer det biologiske mangfoldet? 

o Globalt og i Norge 

 Forskjellige virkemidler 

 Avveining mot andre interesser i de enkelte vedtak (nml. § 14) 

  

 3.2 Alminnelige bestemmelser (tverrgående regler) 

  3.2.1 Aktsomhetsplikten – nml. § 6 

  3.2.2 Prinsipper for offentlig beslutningstaking (nml. §§ 7 til 12) 

   a) Kunnskapsgrunnlaget for arter og naturtyper og for 

    virkningene av tiltak (nml. § 8) 

   b) Føre var-prinsippet (nml. § 9) 

 Offensivt: Usikkerhet skal ikke være til hinder for 

miljøtiltak 

 Defensivt: Naturinngrep skal unngås så langt det er 

usikkerhet om skadevirkningene 

   c)  Samlet belastning og økosystemtilnærming (nml. § 10) 

   d) Tiltakshaveren bærer kostnadene (nml. § 11) 

   e) Miljøforsvarlig lokalisering, drift og teknikk (nml. 

    § 12, jf. pbl. § 29-4) 

  3.2.3 Hvilke beslutninger gjelder prinsippene for? (Nml. § 7 første 

   punktum) 

 Beslutningenes art 

 Hvilke beslutningstakere? 

  3.2.4 Hvilken rettslig betydning har prinsippene? (Nml. § 7) 
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 Retningslinjer, men plikt til å ta dem i betraktning 

 Krav til begrunnelse for vedtaket (jf. fvl. § 25) 

  

 3.3 Miljøkvalitetsnormer (nml. § 13) 

 Hva er en miljøkvalitetsnorm? 

 Rettslig bindende eller retningsgivende? 

  

 3.4 Områdevern (nml. kap. V) 

  3.4.1 Hvilke vernekategorier?  

 Oversikt over inndeling og betydning 

 «Verneområder» etter annen lovgivning 

  3.4.2 Etablering av områdevern. Lovvilkår og forvaltningsskjønn, 

   jf. målene i nml. § 33. Vernevedtakets innhold (nml. § 34) 

 Nasjonalparker (nml. § 35) 

 Landskapsvernområder (nml. § 36) 

 Naturreservater (nml. § 37) og biotopvernområder (nml. 

§ 38) 

 Marine verneområder (nml. § 39) 

 Etablering internt av internasjonal status (nml. § 40) 

  3.4.3 Rettsvirkninger av områdevern 

 Vernebestemmelsene. Forholdet til lovfestede rammer 

 Skjøtsel (nml. § 47) 

 Skjøtselsplan og forvaltningsplan 

 Erstatning (nml. §§ 50 og 51) 

 Tiltak utenfor verneområdet (nml. § 49, pbl. § 11-8 tredje 

ledd bokstav c annet ledd) 

  3.4.4 Saksbehandlingen (nml. §§ 41 til 46) 

 Hva slags vedtak etter fvl.? (Nml. § 34) 
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 Oppstart, medvirkning, utredning (nml. §§ 41 til 43) 

 Krav til begrunnelse (nml. § 46 første ledd) 

 Vern mot forringing av verneverdier under saksforberedelsen 

o Avslagsgrunn/meldeplikt (nml. § 44) etter kunngjøring 

av påtenkt verneforslag 

o Midlertidig vern (nml. § 45) 

 «Frivillig vern» 

  3.4.5 Dispensasjon (nml. § 48) 

 Vilkår for dispensasjon (nml. § 48 første ledd, tre grupper). 

Dispensasjon eller endring av verneforskriften? 

 Forvaltningsskjønnet (nml. § 48 annet ledd første punktum) 

 Vilkår i dispensasjonen (§ 48 annet ledd annet punktum)  

 Saksbehandlingen 

o Samordning med andre tillatelser (nml. § 48 tredje 

ledd) 

o Krav til dispensasjonssøknaden (nml. § 48 fjerde ledd 

første punktum) 

o Krav til begrunnelse (nml. § 48 fjerde ledd annet 

punktum 

  

 3.5 Utvalgte naturtyper: Nml. kap. VI 

 

 3.6 Utflukt: ulveforvaltning 

 

4 FORURENSNING 

 4.1 Forurensning 

  a) Ytre miljø og indre miljø 

  b) Forebygging og opprydding 
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  c) Forurensningssituasjonen. Aktuelle problemer og kilder. 

 Bakgrunnen ved forurensningsloven 

 Hva er urtfordringene i dag? 

 4.2 Oversikt over virkemidlene 

 Arealplanlegging – plan- og bygningsloven (jf. forurl. § 11 

fjerde ledd) 

 Produktkontroll – produktkontrolloven 

 Utslippskontroll fra stasjonære kilder – forurensningsloven 

 4.3 Forurensningsloven 

  4.3.1 Saklig virkeområde 

   a) Hva er forurensning? (Forurl. § 6) 

 Hvilke former for tilførsler eller påvirkning? 

 Krav til resipientvirkningen: skade eller ulempe for 

miljøet 

o Sumvirkninger og synergieffekter 

o Bevisste tilførsler for miljøformål 

 Eksempler: kunstgressbaner, vindkraftverk 

   b) Hvilke kilder? (Forurl. § 5) 

  4.3.2 Grunnpillaren: Forbud mot forurensning og fare for  

   forurensning (forurl. § 7) 

   a) «Ingen har rett til å forurense». Tiltaksplikt (jf. HR-

    2014-208-U) 

   b)  Rettsgrunnlag for forurensende virksomhet – oversikt 

   c)  Avtale som rettsgrunnlag? 

  4.3.3 Forskrifter (forurl. § 9, forurensningsforskriften 1. juni 2004 

   nr. 931) 

 Hva slags regler inneholder forurensningsforskriften? 

 Forskrifter som rettsgrunnlag  
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  4.3.4 Konsesjonsbehandling (forurl. § 11). Ulike konsesjonssaker 

   (forurforskr. kap. 36) 

   a) Gis tillatelse bare etter søknad?  

   b) Krav til søknaden (forurl. § 12, forurforskr. §§ 36-2 til 

    36-4). Konsekvensutredning (pbl. kap. 14, forurl.  

    §§ 13–15)  

   c) Forutgående meldeplikt for store forurensere (forurl. 

    § 13 første ledd jf. forurforskr. kap. 37) 

   d) Hvem gir konsesjon? 

   e) Saksbehandling 

 Hvem er parter? 

 Forhåndsvarsling (fvl. § 16, forurforskr. §§ 36-6 

til 36-8: parter, andre enn partene, allmennheten) 

 Offentlig møte (forurl. § 15) 

 Saksbehandlingstid (fvl. § 11 a, forurforskr. 

§ 36-16) 

 Begrunnelse (fvl. § 25, forurforskr. § 36-17) 

 Underretning: Også til andre enn partene 

(forurforskr. § 36 -18) 

   f) Regelfestede rammer for konsesjon (Grl. § 112, forurl. 

    § 11 femte ledd, forurforskr.) 

   f) Forvaltningsskjønnet (forurl. §§ 2 og 11 femte ledd, 

    forurforskr.  § 36-10). Rt. 1993 s. 528 (Lunner  

    pukkverk) 

   g) Vilkår (forurl. §§ 16 og 17, forurforskr. §§ 36-11 flg.) 

 Forholdet til den alminnelige vilkårslæren 

 Begrensning av forurensning fra andre kilder 

eller av forbruk av andre naturrressurser 
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   h) Klage 

   i) Omgjøring (forurl. § 18, forurforskr. § 36-19 – sml. fvl. 

    § 35) 

  4.3.5 Forurensning med grunnlag i loven (forurl. § 8) 

   a) Hvilke virksomheter? Sanitært avløpsvann –se særlig 

    forurforskr. kap. 12 

     «Vanlig forurensning» (Rt. 1992 s. 450 (muggent 

     brød), Rt. 2013 s. 684 (energibrønnboring)) 

   b) «Ikke nevneverdige skader eller ulemper» (Rt. 1998 s. 

    2011 (Mongstad), Rt. 2007 s. 1183 (Alna)) 

  4.3.6 Inntrådt forurensning 

   a)  Tiltaksplikt (forurl. § 7 annet til fjerde ledd) 

   b) Pågående utslipp (akutt forurensning) – forurl. kap. 6 

   c) Gjenopprettende og avbøtende tiltak 

 Lovlig eller ulovlig forurensning? 

 Kartlegging av den konkrete 

forurensningssituasjonen (forurl. § 51 

 Valg og utføring av tiltak 

 Utgiftsdekning 

 Hvem kan holdes ansvarlig? Rt. 2010 s. 306 

(Hempel), Rt. 2012 s. 944 (Elverum 

treimpregnering) 

 4.4 Klimautslipp 

  4.4.1 Klimagasser og klimavirkninger 

  4.4.2 Internasjonal og nasjonal regulering og tiltak.  Kilder til og 

   virkemidler mot klimautslipp 

  4.4.3 Klimaloven (lov 16. juni 2017 nr. 60) 

  4.4.4 Forurensningsloven (forurl. §§ 4 og 11 annet ledd) 

  4.4.5 Klimakvoteloven (lov 17. desember 2004 nr. 99) 
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5 HVILKE OMRÅDER GJELDER LOVGIVNINGEN FOR? 

 5.1 Fastlandet. Må for øvrig vurderes for den enkelte lov 

 5.2 De enkelte lovene: 

 Plan- og bygningsloven: Pbl. § 1-2 

 Naturmangfoldloven: Nml. § 2 

 Forurensningsloven: Forurl. §§ 3 og 4 

 5.3 Miljøpåvirkning utenfor norsk territorium styrt av norske  

  rettssubjekter? 

 

6 KONSEKVENSUTREDNINGER 

 6.1 Begrepet konsekvensutredning. Forholdet til forvaltningens  

  utredningsplikt (fvl. § 17) 

 6.2 Regelgrunnlaget 

 Pbl. § 4-2 og kap. 14, jf. forskr. 21. juni 2017 nr. 854 om 

konsekvensutredninger 

 EØS-avtalen vedlegg XX nr. 1a (dir. 2011/92 som endret ved 

dir. 2014/52) og nr. 1g (dir. 2001/42) 

 Espoo-konvensjonen 25. februar 1991 om 

konsekvensutredninger for tiltak som kan ha 

grenseoverskridende virkninger 

 Andre regelgrunnlag  

 6.3 Formålet med konsekvensutredning (pbl. § 14-1 annet ledd) 

 Vurdering av tiltaket eller avbøting av ulemper? 

 6.4 Hvilke konsekvenser skal utredningen omfatte?    

  (Konsekvensutredningsforskr. §§ 19-22). Alternativer? 

 6.5 Hvilke planer og tiltak skal konsekvensutredes?    

  (Konsekvensutredningsforskr. §§ 6-8) 
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 Planens/tiltakets art (§§ 6 og 7) 

 Også avhengig av mulige vesentlige virkninger (§ 8 jf. 

§§ 10-12) 

 6.6 Fremgangsmåten ved konsekvensutredning 

 Hvem sørger for og bekoster konsekvensutredningen)? (Pbl. 

§ 14-5) 

 Melding og utredningsprogram (høring og fastsetting, pbl. 

§ 14-2 annet ledd og konsekvensutredningsforskr. §§ 13-16) 

 Konsekvensutredning uten høring og fastsetting av 

utredningsprogram (pbl. § 14-2 tredje ledd jf. 

konsekvensutredningsforskr. § 8) 

 6.7 Konsekvensutredningens betydning  

 Høring og offentlig ettersyn (pbl. § 14-2 fjerde ledd, jf. 

konsekvensutredningsforskr, § 25) 

 For avgjørelsen og vilkår (konsekvensutrednforskr. § 29, pbl. 

§ 14-3 annet ledd) 

 For begrunnelsen (pbl. § 14-3 annet ledd, 

konsekvensutrednforskr. § 29) 

 Offentliggjøring av vedtaket (konsekvensutrednforskr. § 30) 

6.8 Manglende eller mangelfull konsekvensutredning 

 Rt. 2009 s. 661 (ambassade), HR-2017-2247-A (Reinøya) 


