
Ole Kr. Fauchald 1

Saksbehandling i miljøsaker
 Læringskrav: «Prinsippene for og de viktigste reglene 

om saksbehandlingen i miljøsaker med hovedvekt på 
reglene om konsekvensutredning og retten til 
miljøinformasjon»
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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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Myndighetenes aktive info. plikt
 Generell kunnskap om miljøtilstanden

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

 Miljøstatus, 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.

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/
https://www.naturindeks.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Privates aktive info. plikt

 Lovgrunnlag:
 Miljøinfol. § 9, 
 Regnskapsloven (56/1998), særlig §§ 3-3a, 12. ledd 

(årsberetning), gjelder ikke små foretak 
 «ikke ubetydelig påvirkning av miljøet» – mer enn 

ubetydelig, men mindre enn betydelig!

 Livssyklusperspektiv? miljøinfol. §§ 9 og 
16(2)
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Konsekvensutredn. – tiltak 
 Hovedformål

 Sakens opplysning

 Bringe på banen andre interessenter

 Tvinge til eksponering og å presentere alternativer

 Legge grunnlag for kompenserende tiltak

 Utvikling: generelle kompetanseregler til detaljerte krav
 Grl. § 112, pbl. kap. 14, EU-direktiv 2011/92/EU , Espoo-konv.

 Hvor og hvilke aktiviteter – havområder? Innebære 
konsesjonsplikt?

 Når – reell innflytelse, utredningsprogram

 Hva – alternativer

 Hvem – problemstillinger mht. interessefellesskap og deltakelse

 Virkninger for vedtak – § 14-3 

 Mangler ved KU og domstolenes rolle (Rt 2009/661)

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
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KU – strategisk nivå
 Hovedformål

 Forebygging

 Sumvirkninger, plassering

 Redusere utgifter, flytting av ansvar

 Strategisk nivå 
 Pbl kap 4, m.infl. § 20, EU-direktiv 2001/42/EF, SEA-protokoll

 Hvilke avgjørelser – planer

 Når – reell innflytelse

 Hva – utredningsprogram, alternativer

 Hvem – planmyndighet og forslagsstiller

 Deltakelse – stadier 

Planprogram

Høring 6 uker

Kommunevedtak

Planforslag m/

konsekvensutredning

Høring 6 uker

Vedtak i 

kommunestyret

http://www.unece.org/env/eia/welcome.html
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Retten til informasjon
 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://einnsyn.no/
http://www.unece.org/env/pp/introduction.html
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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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Virkemidler og prinsipper

(For-) 
mål

Prinsipp

Retts-
anvendelse

Virke-
middel

Politisk

Rettslig
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Virkemiddelperspektivet
 Hvorfor trenger jurister kunnskaper om bruk og 

utforming av virkemidler?
 Jurister, økonomer, statsvitere, …

 Et møtested for jus og politikk

 Behov for begrepsapparat

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

Normative Økonomiske

Informative Fysiske

Rettsregler
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Hva rettes virkemidlene mot?

Aktiviteter Virkninger

Forurensning Liv/helse/velvære

Arealbruk Ressurstilgang

Ressursuttak Biodiversitet

Estetikk (landskap og kultur)

Konsesjonssystemer Miljøkvalitetsnormer

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

F-loven, pbl, ressurslover
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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 eller økonomiske?
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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, myke regler: pbl

 Gradvis innstramning: nml verneområder

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

 Fleksibilitet i etterlevelse og kontroll: nml kap. IX
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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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Virkemidler pbl

 Basert på normative virkemidler – definerer hva som er 
lovlige tiltak
 Høy grad av skjønnsmyndighet på plannivået; hensyn til 

kommunalt selvstyre og samordning

 Lav grad av skjønnsmyndighet på byggesaksnivået; effektiv 
saksbehandling

 Få eksempler på økonomiske virkemidler – fordeling
 Regler om erstatning

 Lokalt forankret
 Effektivitet

 Styrings- og kostnadseffektive? Dynamisk effektive?
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Virkemidler f-loven
 Normative

 Alvorlig punkt-forurensning

 Økonomiske
 Kost-/ nytte-vurderinger ved tillatelser og 

omgjøringer

 Kvotesystem for klima

 Avgifter for mobile kilder

 Kostnadseffektivitet og          
styringseffektivitet

 Dynamisk effektivitet

 Internasjonalt perspektiv
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Virkemidler nml

 Basert på normative virkemidler, med innslag 
av avtalebaserte
 Vedtak om ulike former for vern (men mulighet for 

avtaler)

 Retningsgivende for vedtak under annen lovgivning 
(kap. II, III og VI), miljøkvalitetsnormer

 Økonomiske: subsidier

 Betydningen av styringseffektivitet

 Dynamisk effektivitet?

 Fokuset på prinsipper
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Virkemidler miljøinfolov

 Hvorfor særregler for miljøinformasjon?
 Tredjepartsinteresser

 Interesser uten klare talspersoner («rasjonell 
apati»)

 Integrasjon medfører «bukken og havresekken»

 Kompleksitet og usikkerhet

 Virkemiddelperspektiv
 Informative virkemidler

 Viktig for effekten av andre virkemidler

 Kostnadseffektivt! Resultateffektivt?
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Grunnloven § 112
 Grunnelementer

 Miljøkvalitet
 Informasjon og utredning
 Fremtidige generasjoner

 Betydning:
 Tolkningsmoment – Rt. 1993/321 (Hydalen)
 Skjønnsutøvelse – hvilke hensyn «kan» og «skal» 

vektlegges?
 Selvstendig rettsgrunnlag

– Rettighets- eller pliktregel? Betydningen av tredje ledd
– For hvem? Lovgiver, forvaltning, domstoler, private
– Kan vi skille mellom kjerne og periferi?

 Hva gjøres i praksis? 
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Grunnlovsendring, 3. ledd
 Forarbeider til endringen i 2014

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

 Stortingskomitéens 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/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/
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Etisk perspektiv på miljø (Grl § 112)

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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World Economic Forum
Risk report 2020


