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1 Innledning 

 

Med «domstolskontroll» forstås den kontrollen domstolene fører med at forvaltningens vedtak 

er lovmessige. Med «domstolskontrollens funksjoner» siktes det til de hensynene kontrollen i 

realiteten ivaretar. Domstolskontrollens betydning avhenger av hvorvidt, og i hvilken grad 

kontrollen ivaretar hensynene den er ment å sikre. Som fremstillingen vil vise beror dom-

stolskontrollens betydning på forvaltningsområdets egenart. Det skal jeg belyse gjennom ek-

sempler fra alminnelig forvaltningsrett, velferdsrett og miljørett. 

 

Forvaltningsvedtak omfatter enkeltvedtak og forskrifter, jf. forvaltningsloven1 (fvl.) § 2 første 

ledd bokstav b og c, jf. bokstav a. Kontrollen med lovligheten av forskrifter gjøres ved å vur-

dere om forskriften har hjemmel i lov, samt forholdet til lex superior-prinsippet.2 Domstols-

kontrollen omfatter ikke forskriftenes hensiktsmessighet. Den videre fremstillingen vil i all 

hovedsak omfatte kontrollen med forvaltningens enkeltvedtak (heretter vedtak). Oppgaven 

avgrenses mot kontrollen av vedtakenes grunnlovmessighet etter Grunnloven (Grl.) § 89.  

 

Jeg vil først gjøre rede for domstolskontrollens grunnlag og de hensynene kontrollen er ment 

å ivareta i punkt 2. Deretter utgangspunktet for kontrollens omfang og intensitet i den almin-

nelige forvaltningsretten i punkt 3. I punkt 4. vil jeg redegjøre for implikasjonene EØS-

reglene om de fire friheter medfører for kontrollen. Endelig skal jeg i punkt 5. analysere dom-

stolskontrollens funksjon i miljøretten og velferdsretten, i et breddeperspektiv. Alle kursive-

ringer er gjort av meg, med mindre annet er angitt.  

 

2 Domstolskontrollens grunnlag 

 

2.1 Rettslig plassering 

 

Domstolskontrollen må forstås i forlengelsen av maktfordelingslæren. For å forhindre makt-

konsentrasjon og maktmisbruk, fordeles statsmakten på flere uavhengige institusjoner. Stats-

maktene skal i utgangspunktet ikke gripe inn i myndighet som ligger til de øvrige statsmakte-

ne.3 Samtidig tilsier hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet at de fører kontroll med 

hverandre.4  

 

                                                 
1 Alle lovenes fulle navn vil fremgå av referanselisten. 
2 Syrstad (2003) s. 352.  
3 Dokument 16 (2011–2012) s. 25. 
4 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 339. 
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Domstolskontrollen er et utslag av tanken om at makt stanser makt.5 Det følger av legalitets-

prinsippet i Grunnloven (Grl.) § 113 at inngrep i den enkeltes rettssfære krever hjemmel i lov. 

Stortinget gir forvaltningen kompetanse gjennom lov, og loven setter rammene for forvalt-

ningens myndighetsutøvelse. Domstolenes oppgave er å kontrollere at forvaltningens vedtak 

holder seg innenfor lovens rammer. Legalitetsprinsippet utgjør på den måten fundamentet for 

domstolskontrollen. 

 

2.2 Hensyn 

 

Et hovedhensyn bak domstolskontrollen er ivaretakelsen av borgernes rettssikkerhet. Kontrol-

len er ment å sikre kontradiktorisk behandling, gi borgerne en mulighet til apolitisk og uav-

hengig overprøving, samt en opprettende funksjon i de tilfeller forvaltningen har begått feil.6 

For at rettssikkerhetsgarantien legalitetsprinsippet har til formål å gi den enkelte borger ikke 

skal bli illusorisk, må domstolene ha adgang til å føre kontroll med forvaltningens maktut-

øvelse.  

 

Et argument mot domstolskontroll er for det første at domstolene verken har samme demokra-

tiske legitimitet eller de samme forutsetningene som forvaltningen til å foreta politiske avvei-

ninger. For det andre tilsier hensynet til hensiktsmessig arbeidsfordeling at domstolene ikke 

griper inn i forvaltningens myndighetsutøvelse. For det tredje vil tillitten til domstolenes uav-

hengighet og objektivitets kunne svekkes dersom domstolene utøver forvaltningsmyndighet.7 

For det fjerde kan ikke domstolene stilles politisk ansvarlig for sine beslutninger. En inngå-

ende kontroll vil kunne skape uklare myndighets- og ansvarsforhold.8 Som fremstillingen vil 

vise, er likevel den enkelte borger, lovgiver og samfunnet tjent med at domstolene fører kon-

troll med forvaltningens vedtak.9  

 

2.3 Rettslig grunnlag 

 

Den norske Grunnloven ga verken i 1814 eller senere domstolene uttrykkelig kompetanse til å 

overprøve forvaltningens vedtak.10 Ved ankebehandlingen av en ligningsklage i 1818, måtte 

Høyesterett ta stilling til sin kompetanse til å prøve et forvaltningsvedtaks lovmessighet. Stor-

tingets protokollkomité hadde gitt uttrykk for at forvaltningsbeslutninger ikke var gjenstand 

                                                 
5 Tvedt (2012) s. 325. 
6 Tvedt (2012) s. 326. 
7 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 377. 
8 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 404. 
9 Tvedt (2012) s. 327.  
10 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 359. 
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for rettslig kontroll ved domstolene. Retten kjente likevel skattebeslutningen ugyldig som 

følge av manglende kompetansegrunnlag. Det følger av voteringen, og særlig assessor Collets 

votum at borgerne av rettssikkerhetsmessige hensyn har behov for å få overprøvd forvalt-

ningens feil ved domstolene, jf. Høyesteretts Vot.prot. 1818-B s. 307. Av de skriftlige proto-

kollene fremkommer det ikke at praksisen utløste betydelig kritikk, eller at kompetansen sene-

re ble trukket i tvil.11 Det gikk ikke lang tid før domstolenes kompetanse til å føre kontroll 

med forvaltningens vedtak ble allment anerkjent, og er senere ansett å være sedvanerett av 

konstitusjonell karakter,12 jf. Realitetsavgjørelse (Rt. 2001 s. 995) på side 1000.13 

 

3 Domstolskontrollen i alminnelig forvaltningsrett 

 

3.1 Utgangspunktet om legalitetskontroll 

 

Ettersom domstolskontrollen er utviklet i høyesterettspraksis, er det Høyesterett som i siste 

instans avgjør omfanget og intensiteten av kontrollen. Domstolene kan som hovedregel over-

prøve alle forvaltningsvedtak,14 med mindre de positivt er unntatt.15 Ved siden av enkeltved-

tak kan domstolene prøve lovligheten av forskrifter.16  

 

Utgangspunktet for kontrollen med at forvaltningens vedtak er fattet innenfor rammene av 

legalitetsprinsippet, er en legalitetsprøving i vid forstand.17 Foruten den formelle kontrollen av 

saksbehandlingsreglene og personell kompetanse, har domstolene adgang til å prøve enkelte 

materielle sider ved vedtakene. Domstolene kan alltid prøve lovtolkningen, om forvaltningen 

har bygget på riktig faktum, om det er tatt utenforliggende hensyn, om det foreligger myn-

dighetsmisbruk, vilkårlighet eller om resultatet er høygradig urimelig, jf. Naturfrednings-

dommen (Rt. 1995 s. 1427) på side 1435. Legalitetskontrollen innebærer at domstolene som 

hovedregel må ta utgangspunkt i sakens forhold slik de forelå på vedtakstidspunktet, jf. In-

ternflukt (Rt. 2015 s. 1388) i avsnitt 210. Domstolenes kompetanse er normalt begrenset til å 

kjenne vedtaket ugyldig, jf. Realitetsavgjørelse på side 1003–1004. 

 

3.2 Kontroll med subsumsjonen og hensiktsmessigheten 

 

                                                 
11 Nissen (1967) s. 165. 
12 Sml. Eckhoff (2018) s. 520.  
13 Fulgt opp i Lengeværende barn I (Rt. 2012 s. 1985) avsnitt 53–54.  
14 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 359–360. 
15 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 403.  
16 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 360. 
17 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 403.  
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Det er i lovanvendelsen at domstolskontrollen har størst betydning som rettssikkerhetsgaranti. 

Lovanvendelsen omfatter både lovtolkningen og subsumsjonen under bestemmelsens vilkårs-

side.18 I Naturfredningsdommen (Rt. 1995 s. 1427) vurderte Høyesterett om domstolene kun-

ne overprøve forvaltningens fredningsvedtak, herunder subsumsjonen av om to vann utgjorde 

en «spesiell naturtype» etter naturvernloven. Førstvoterende uttalte at det er «… i dag et al-

minnelig prinsipp i forvaltningsretten at domstolene kan prøve ikke bare lovtolkningen, men 

også subsumsjonen ved anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor den enkelte». Det er 

unntakene fra denne hovedregelen som må «særskilt begrunnes» (s. 1433).  

 

Tredjevoterende for flertallet uttalte at vilkårene må kunne prøves fullt ut, med mindre det er 

«sikre holdepunkter for noe annet». Det er en høyere terskel enn det førstvoterende oppstiller. 

Selv om tredjevoterende gir uttrykk for at presumsjonen gjelder generelt, fremkommer det av 

votumet for øvrig at inngrepssituasjonen var avgjørende. Det er den forståelsen som best lar 

seg forene med senere rettspraksis, se Lengeværende barn I (avsnitt 222–224). Hvorvidt en 

slik presumsjon også gjelder for vedtak som ikke gjør inngrep overfor den enkelte, vil ikke bli 

behandlet nærmere her. 

 

Vurderingen må ta utgangspunkt i om lovbestemmelsens ordlyd, supplert med andre rettskil-

defaktorer gir holdepunkter for at lovgiver har ment å begrense domstolskontrollen, jf. Trallfa 

(Rt. 2007 s. 257) i avsnitt 41–46. Det avgjørende er om lovgiver har ment å oppstille en mate-

riell kompetansebegrensing, eller om vilkårene er ment som retningslinjer for forvaltningens 

skjønnsutøvelse, jf. Trallfa i avsnitt 40 og Enkepensjon (Rt. 2015 s. 1232) i avsnitt 34. I den 

sammenheng trekkes det et skille mellom rettsanvendelsesskjønn og diskresjonært skjønn som 

navnet på tolkningsresultatene, jf. Trallfa i avsnitt 36. Hvis domstolene kommer til at vilkårs-

siden utgjør et rettsanvendelsesskjønn, er både lovtolkningen og subsumsjonen gjenstand for 

overprøving, jf. Trallfa i avsnitt 36. Dersom det foreligger en særskilt begrunnelse for at sub-

sumsjonen skal ligge til forvaltningens diskresjonære skjønn, er prøvingen begrenset til en 

legalitetskontroll, jf. dommen i Rt. 2012 s. 18 i avsnitt 41.  

 

Elvebåtdommen (Rt. 2005 s. 117) er illustrerende for hva som synes avgjørende for domstols-

kontrollens omfang. Et av spørsmålene i saken var om retten kunne overprøve Toll- og av-

giftsdirektoratets skjønn av om vareeier kunne legges «noe … til last» for manglende fortol-

ling etter tolloven § 37, siste punktum. Lovens ordlyd – «etter tollvesenets skjønn» – og lo-

vens forarbeider talte for at subsumsjonen lå til tollvesenets diskresjonære skjønn. Førstvote-

rende uttalte derimot at en aktsomhetsnorm som er unntatt fra prøvingsretten, reiser «… 

grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål» (avsnitt 48). Rettssikkerhetsaspektet var ikke drøftet i 

                                                 
18 Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 373.  
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forarbeidene, og retten mente det var grunn til å tvile på om det var «lovgivers overveide 

standpunkt» at bestemmelsen skulle ha et slikt innhold. Til tross for lovgivers tilsynelatende 

klare vilje, kom retten til at vurderingene var et rettsanvendelsesskjønn. Dommen kan tas til 

inntekt for at det avgjørende for domstolskontrollens omfang, er hensynet til den enkelte bor-

gers rettsikkerhet.  

 

Når det gjelder kompetansen til å prøve vurderingene på kompetansebestemmelsens rettsføl-

geside, er hovedregelen legalitetsprøving. Hvis rettsfølgesiden ikke gir rom for diskresjonært 

skjønn, kan domstolene prøve rettsfølgesiden fullt ut. Dersom rettsfølgesiden gir forvalt-

ningen diskresjonær kompetanse, kommer det til uttrykk ved ord som «kan» i kompetansebe-

stemmelsen. Domstolenes oppgave er å prøve legaliteten av forvaltningens vedtak, ikke hen-

siktsmessigheten. Til utgangspunktet følger det enkelte modifikasjoner.   

 

3.3 Tilbakeholdenhet i prøvingen av rettsanvendelsesskjønnet 

 

At domstolene har kompetanse til å prøve forvaltningens vurderinger er ikke det samme som 

at de er forpliktet til det. Kompetansen kan like fullt være kombinert med frihet.19 Domstole-

nes tilbakeholdenhet kan ses som et utslag av lojalitet overfor de øvrige statsmaktene, og en 

anerkjennelse av det vurderingsrommet lovgiver har gitt forvaltningen.20 Prøvingsintensiteten 

beror på en tolkning av kompetansebestemmelsen. Rettspraksis viser at jo vagere ord og ut-

trykk kompetansebestemmelsen inneholder, desto mer tilbakeholdne er domstolene i overprø-

vingen. Domstolene foretar en mer intensiv overprøving der vurderingstemaets art er av juri-

disk eller moralsk karakter, jf. Elvebåtdommen, enn der vurderingene er faglige, tekniske eller 

av politisk art, jf. obiter dictumet i Trallfa i avsnitt 44.21  

 

Spørsmålet om domstolskontrollens intensitet står i et spenningsforhold mellom maktforde-

ling og hensynet til den enkelte borgers rettsikkerhet. Illustrerende er Enkepensjon. Saken 

gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse i en sak om avslag på enkepensjon, men flere 

av uttalelsene har generell verdi. Førstvoterende uttalte at dersom «… et vedtak [er] særlig 

inngripende for den private parten, kan det ut fra rettssikkerhetshensyn, være grunn for dom-

stolene til å være mer inngående i prøvingen enn ellers». Til dette kan det tenkes unntak, for 

eksempel «… hvis det gjelder vurderinger som er nært knyttet til politiske prioriteringer» (av-

snitt 38).  

                                                 
19 Eng (2007) s. 83–84. 
20 Sperr (2009) s. 271–272.   
21 Tilsvarende Naturfredningsdommen s. 1433. 
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4 EØS-reglenes implikasjoner 

 

Ved inkorporeringen av EØS-avtalens hoveddel er EU-rettens frihetsregler gjort til norsk lov, 

jf. EØS-loven § 1. EØS-avtalens hoveddel er gitt forrang foran andre lover og vedtak som 

tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, jf. EØS-loven § 2. Domstolene har 

kompetanse til å prøve et vedtaks lovmessighet mot EØS-avtalens hoveddel, i likhet med an-

nen norsk lovgivning. Spørsmålet er hvilket omfang og intensitet prøvingen skal ha.  

 

Kravet om at avtalen skal tolkes i samsvar med relevant EU-praksis har medført en imple-

mentering av enkelte EU-rettslige prinsipper, jf. EØS-avtalen art. 6. Illustrerende er prinsippet 

om ikke-diskriminering, begrunnelsesplikten og proporsjonalitetsprinsippet. EØS-avtalen 

setter skranker for forvaltningens lovtolkning, subsumsjonsskjønn og hensiktsmessighets-

skjønn.22 Domstolene er direkte adressat for avtalen, og plikter å tolke avtalen i tråd med må-

let om «like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler», jf. EØS-avtalen art. 1, 

fortalens femtende ledd og art. 106.23 Den norske domstolskontrollen vil kunne gi forvalt-

ningen større frihet til å gripe inn i EU-rettens friheter enn andre medlemsstater.24 For å oppnå 

rettshomogenitet i EU må nasjonale domstoler overprøve forvaltningens vedtak som har en 

side til de fire friheter, med samme intensitet som EU-domstolen. Slik EU-domstolen foretar 

prøvingen innebærer det en overprøving av om de enkelte vilkår loven oppstiller er oppfylt, 

samt full prøving av vedtakets forholdsmessighet.25 Overprøvingen skal «… foretas av den 

nasjonale domstol», jf. STX (Rt. 2013 s. 258) i avsnitt 105.  

 

Det er opp til nasjonale myndigheter om det skal gjøres inngrep i de fire friheter, hvilket be-

skyttelsesnivå staten ønsker og hvilke virkemidler som skal benyttes for å oppnå ønsket be-

skyttelse, jf. sak. E-04/04 (avsnitt 55). Myndighetene er ikke gitt tilsvarende skjønn i for-

holdsmessighetsvurderingen, jf. sak. E-03/06 (avsnitt 55).26 Der norske domstoler tradisjonelt 

velger å ikke overprøve forvaltningens subsumsjon, gir EU-domstolen mye mindre rom for 

forvaltningsskjønn. Det hender at EU-domstolen velger å være tilbakeholden i overprøvingen 

av vedtakenes forholdsmessighet i snever forstand. Overprøvingens intensitet avhenger av 

området det gjøres inngrep i og hva slags avveininger som må foretas, jf. forutsetningsvis sak. 

E-01/06 og Spilleautomatsaken.27 Hvis EFTA-domstolen i en rådgivende uttalelse er tilbake-

                                                 
22 Syrstad (2003) s. 353–354.  
23 Graver (2002) s. 102–103.   
24 Fredriksen (2007) s. 303.  
25 Graver (2002) s. 86. 
26 Se også Spilleautomatsaken (Rt. 2007 s. 1003) avsnitt 98. 
27 Se også Mathisen (2007) s. 91. 
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holden i prøvingen, bør norske domstoler vise samme tilbakeholdenhet. Domstolene har ikke 

legitimitet til å innskrenke forvaltningens handlefrihet mer enn det EØS-avtalen forutsetter.28   

 

5 Kontrollens funksjon i miljørett og velferdsrett 

 

5.1 Kompetansen i miljøretten og velferdsretten 

 

I velferdslovgivningen er forvaltningen gitt mye diskresjonær kompetanse både på vilkårssi-

den og rettsfølgesiden. Deler av trygdelovgivningen representerer et unntak.29 Ved sykdoms-

baserte trygdeytelser kan domstolene normalt overprøve alle sider av saken.30 Det følger av at 

mange av bestemmelsene i folketrygdloven (ftrl.) er strengt lovbundne. Det betyr at vilkårssi-

den er et rettsanvendelsesskjønn, samtidig som rettsfølgesiden er bundet. Illustrerende er ftrl. 

§ 8-3 første ledd, hvor trygdemedlemmet har «rett til» sykepenger dersom vilkårene er opp-

fylt. Hvis loven gir den borgeren rettskrav på en ytelse, er lovens vilkår i utgangspunktet et 

rettsanvendelsesskjønn. Norske skattebetalere bidrar hvert år med å finansiere velferdsstaten. 

Den enkelte borger har følgelig behov for at velferdsgodene fordeles på en rettferdig måte, og 

at disse vedtakene er gjenstand for overprøving av en uavhengig domstol.  

 

Miljørettslovgivningen består i større grad enn velferdslovgivningen av diskresjonære kompe-

tansebestemmelser. Miljøretten er et komplekst forvaltningsområde. Miljøretten handler om 

hvordan juridiske virkemidler kan brukes for å oppnå politiske mål.31 Lovgiver har av den 

grunn gitt forvaltningen vide fullmakter bestående av avveiningsregler. Illustrerende for skil-

let mellom politikk og jus er Barka (Rt. 2007 s. 281). Saken omhandlet gyldigheten av en 

reguleringsplan, hvor utearealet til en barnehage ble regulert til friområde. Lovhjemmelen ga 

ikke adgang til å regulere området til friluftsområde samtidig som kommunen forutsatte frem-

tidig barnehagedrift. Høyesterett kom til at reguleringsplanen var ugyldig. Førstvoterende 

uttalte at «[b]åde valg av reguleringsformål og hvilke områder som omfattes av reguleringen, 

faller inn under forvaltningens frie skjønn, og er således i utgangspunktet ikke gjenstand for 

domstolsprøving» (avsnitt 39). Lovforståelsen var gjenstand for overprøving, men sub-

sumsjonen ble ansett å ligge til forvaltningens diskresjonære skjønn.   

 

Illustrerende for domstolskontrollens funksjon i miljøretten er Trallfa. Saken gjaldt gyldighe-

ten av fylkesmannens vedtak om omgjøring av kommunens dispensasjonsvedtak etter den 

tidligere plan- og bygningsloven. Det avgjørende var om uttrykket «særlige grunner» var et 

                                                 
28 Fredriksen (2007) s. 301. 
29 Kjønstad (2017) s. 117–118.  
30 Kjønstad (2017) s. 300. 
31 Bugge (2015) s. 162. 
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rettsanvendelsesskjønn eller et diskresjonært skjønn. Førstvoterende sluttet seg til lagmanns-

rettens begrunnelse om at vilkårene i bestemmelsen «… faller … sammen med hva en avvei-

ning etter fritt skjønn må gå ut på …». Høyesterett kom til at uttrykket «særlige grunner» 

smeltet sammen med det diskresjonære «kan»-skjønnet. Lovens uttrykk utgjorde derfor en 

retningslinje for kommunens kompetanse.32 Førstvoterende påpekte at rettssikkerhetshensyn 

vil kunne tilsi en «… mer intensiv domstolkontroll» i andre saker (avsnitt 44), i tråd med El-

vebåtdommen.  

 

Forskjellen på domstolskontrollens funksjon og betydning i de to forvaltningsområdene ligger 

i de ulike partskonstellasjonene. Velferdsretten er i likhet med alminnelig forvaltningsrett 

kjennetegnet ved at den enkelte borger møter offentlig myndighetsutøvelse, og rettssikker-

hetshensynet til den enkelte står i forgrunnen. Domstolskontrollens funksjon i velferdsretten er 

i likhet med alminnelig forvaltningsrett å ivareta rettsikkerheten til den enkelte borger.  

 

I miljøretten vil den enkelte borger og offentlige myndigheter ofte ha sammenfallende interes-

ser. Hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet blir på den måten mindre fremtredende 

enn i velferdsretten og alminnelig forvaltningsrett. I stedet er det miljøet og andre berørte som 

har behov for beskyttelse av sine interesser. Det medfører at domstolene oftere vil anse seg 

kompetente til å overprøve forvaltningens subsumsjon i velferdsretten enn i miljøretten. Dom-

stolskontrollens funksjon blir dermed en annen enn i velferdsretten og alminnelig forvalt-

ningsrett. Det samme gjelder dens betydning i å ivareta borgernes rettssikkerhet.    

 

5.2 Tilbakeholdenhet i overprøvingen  

 

Selv om domstolene kommer til at subsumsjonen under en velferdsrettslig kompetansebe-

stemmelse er et rettsanvendelsesskjønn, vil de i mange tilfeller være tilbakeholdne i prøving-

en. Vurderingene bygger ofte på medisinskfaglige vurderinger som forvaltningen er bedre 

egnet til å foreta. Illustrerende er Tidsbegrenset uførestønad (Rt. 2007 s. 1815), hvor Høyeste-

rett stod tilbake for å overprøve trygderettens vurderinger av om åpenbare grunner tilsa at 

attføring var tjenlig etter ftrl. § 12-5. Førstvoterende uttalte at vurderingen gjaldt «… faglege 

spørsmål innanfor attføring og medisin» og at når det var snakk om et slikt faglig spørsmål er 

det «… rett av domstolane å vere varsame med å overprøve trygderetten» (avsnitt 39).  

 

I de tilfeller domstolene kommer til at subsumsjonen under en miljørettslig kompetansebe-

stemmelse utgjør et rettsanvendelsesskjønn, vil domstolene sjeldent overprøve forvaltningens 

vurderinger. Dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven (pbl.) er illustrerende. Det 

                                                 
32 Se også Rt. 2012 s. 18 avsnitt 41.  
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følger av forarbeidene til pbl. § 19-2 at lovgiver har ment å endre rettstilstanden etter 

Trallfa.33 Vurderingene er i stor grad sammenfallende med den tidligere loven. Sett hen til at 

vurderingene i tillegg bygger på skjønnsmessige temaer og et planfaglig skjønn, vil domstole-

ne trolig være tilbakeholdne i overprøvingen.34 

 

Domstolenes tilbakeholdenhet i velferdsretten kan ha gode grunner for seg. Det er vanskelig å 

se hvordan domstolene skal være bedre egnet til å fastsette en persons uføregrad enn forvalt-

ningen. Domstolene skal likevel bare føre kontroll med forvaltningens vedtak. De kan i alle 

tilfeller oppnevne sakkyndige til å overprøve de opprinnelige vurderingene, men her kommer 

også kostnads- og effektivitetshensyn inn. Det er ikke gitt at domstolskontrollen fører til rikti-

gere resultater. Det kan være at det bør gjøres forskjell på ytelser som gir borgeren rettskrav 

og andre ytelser. Den enkelte borgers rettssikkerhet vil likevel langt på vei ivaretas ved en 

legalitetsprøving.  

 

Domstolenes tilbakeholdenhet i miljøretten representerer spenningsforholdet mellom hensynet 

til en hensiktsmessig arbeidsfordeling, og håndhevelsen av legalitetsprinsippet. Tanken om å 

vise tilbakeholdenhet i overprøvingen av subsumsjonen, er at domstolene ikke har samme 

demokratiske legitimitet som forvaltningen til å foreta politiske avveininger. Argumentet for-

utsetter for øvrig at forvaltningen realiserer lovgivers politiske vilje.35 Overprøvingen av den 

utøvende makts politiske beslutninger kan tenkes å styrke tillitten til domstolenes uavhengig-

het. Borgerne har dessuten behov for beskyttelse også mot politisk maktutøvelse. Selv om 

legalitetsprinsippets relative karakter kan tilsi et mindre strengt legalitetsprinsipp i miljøretten, 

må dette vurderes konkret i hver enkelt sak. Spesielt mindretallets rettigheter og interesser er 

avhengig av beskyttelse mot flertallets politiske myndighetsutøvelse. Dersom lovgiver ønsker 

å avskjære politiske avveininger fra domstolskontrollen, bør vurderingene legges til rettsføl-

gesiden av kompetansebestemmelsene.36  

 

5.3 Utvidet kompetanse i velferdsretten 

 

Utgangspunktet ved kontrollen av forvaltningens diskresjonære kompetanse på følgesiden er 

en legalitetskontroll. Utmålingen av ytelsenes omfang ligger i utgangspunktet til forvalt-

ningens diskresjonære skjønn, men ytelser borgerne har rettskrav på må tilfredsstille et visst 

minstekrav. Fusa (Rt. 1990 s. 874) gjaldt gyldigheten av et kommunalt vedtak om hjemme-

hjelp og kontantstøtte til en funksjonshemmet kvinne. Høyesterett kom til at omfanget av 

                                                 
33 Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) s. 242.  
34 Se også Kvinnherad Energi (Rt. 2009 s. 354) avsnitt 47. 
35 Moen (2018) s. 69. 
36 Moen (2018) s. 124. 
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ytelsene måtte tilfredsstille «… et visst minstekrav som må forutsettes å gjelde for slike ytel-

ser» (s. 888).37 Domstolene har på den måten utvidet kompetanse til å prøve deler av forvalt-

ningens hensiktsmessighetsskjønn. Der borgeren ikke har rettskrav på ytelsen, bør utmålingen 

ligge til forvaltningens diskresjonære skjønn. Kommunenes økonomi får da betydning i vur-

deringen, og hensynet til den enkelte borger vil langt på vei være ivaretatt ved utgangspunktet 

om legalitetsprøving. 

  

Domstolskontrollens funksjon med å ivareta borgernes rettssikkerhet kommer tydeligst frem i 

saker om administrativ tvang. Etter tvisteloven (tvl.) kap. 36, har domstolene utvidet prø-

vingskompetanse i saker om administrative tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren, jf. phvl. § 

7-1. Domstolene har kompetanse til å «prøve alle sider av saken», jf. tvl. § 36-5 tredje ledd. 

Den utvidede prøvingskompetansen er begrunnet i de særlige rettssikkerhetshensyn som gjør 

seg gjeldende ved administrativ tvang og frihetsberøvelse, jf. Realitetsavgjørelse side 1002. 

Av forarbeidene til den tidligere tvistemålsloven. § 486 er rettsikkerhetsbetraktninger fremhe-

vet som et grunnleggende hensyn bak bestemmelsen.38 Slike vedtak griper sterkt inn i den 

enkelte borgers integritet og befinner seg i kjernen av legalitetsprinsippet. Overprøvingen må 

ta utgangspunkt i situasjonen på domstidspunktet,39 og domstolene har kompetanse til å avsi 

realitetsavgjørelse i saken, jf. Realitetsavgjørelse på side 1002. Dette skiller seg fra alminnelig 

forvaltningsrett og miljørett, men er i tråd med prinsippene i Elvebåtdommen og Enkepensjon.  

 

Illustrerende er Psykisk helsevern I (Rt. 2001 s. 752), hvor vedkommende reiste sak for dom-

stolene med krav om å bli utskrevet fra tvungent psykisk helsevern. Høyesterett foretok først 

en vurdering av om vilkårene for å holde vedkommende under tvungent psykisk helsevern var 

oppfylt på domstidspunktet. Retten kom til at vilkårene fortsatt var oppfylt, og tok så stilling 

til om tvungent psykisk helsevern etter en helhetsvurdering fremstod som den klart beste løs-

ningen etter daværende phvl. § 3-3 tredje ledd. De sakkyndige kom frem til at det beste for 

vedkommende var å bli værende på sykehuset under medisinering. Høyesterett foretok en 

selvstendig overprøving av vurderingene, og kom til motsatt konklusjon (s. 759). Retten avsa 

realitetsavgjørelse ved å begjære vedkommende utskrevet.  

 

5.4 Utvidet kompetanse i miljøretten 

 

I de tilfeller forvaltningen er gitt full diskresjonær kompetanse, kan det tenkes at Grl. § 112 

kan utgjøre en materiell kompetanseskranke. Illustrerende er forurl. § 11 om adgangen til å gi 

tillatelse til å drive forurensende virksomhet. Bestemmelsen oppstiller ingen materielle kom-

                                                 
37 Fulgt opp i Malvik (Rt. 1993 s. 811) s. 819. 
38 Ot.prp. nr. 40 (1967–68) s. 11.  
39 Se HR-2018-1720-A avsnitt 36. 
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petansebegrensninger og domstolene er i utgangspunktet avskåret fra å prøve subsumsjonen. 

Dersom Grl. § 112 skal ha betydning etter Stortingets intensjon, må bestemmelsen i det 

minste kunne sette en nedre grense mot den enkeltes rettigheter etter grunnlovsvernet.40  

 

Tilbakekallelse av forurensningstillatelse etter forurl. § 18 kan sies å utgjøre et unntak til 

synspunktet i Elvebåtdommen om at rettssikkerhetshensynet må være avgjørende for kontrol-

lens omfang. Ved omgjøring av tillatelse etter forurl. § 18 kan tillatelse «i alle tilfeller» tilba-

kekalles eller endres etter 10 år. Bestemmelsens andre ledd må leses i sammenheng med tred-

je ledd, som forutsetter en forholdsmessighetsvurdering. I Fett- & Lim (Rt. 1995 s. 738) kom 

Høyesterett til at forvaltningen plikter å legge vekt på hensynene som fremkommer av loven, 

men den nærmere vekting «… tillegger det forvaltningen å avgjøre» (s. 741). Subsumsjonen 

lå derfor til forvaltningens diskresjonære skjønn. Dette må ses i sammenheng med at den frie 

kompetansen følger av loven. Det ivaretar til en viss grad borgernes behov for forutberegne-

lighet. Tilbakekallelse av tillatelse før 10 år, vil domstolene antagelig komme til at de har 

kompetanse til å overprøve. Det er likevel grunn til å tro at de vil vise tilbakeholdenhet i 

overprøvingen, i tråd med Naturfredningsdommen.  

 

Henvisningen i forurl. § 18 første ledd nr. 6 gir særlig de ulovfestede omgjøringsreglene i fvl. 

§ 35 femte ledd en teoretisk betydning som grunnlag for omgjøring. Det følger av høyeste-

rettspraksis at omgjøring på slikt grunnlag kan gjøres når «… tungtveiende allmenne hensyn 

taler for det», jf. Rt. 1976 s. 1376 på side 1382. Vurderingen forutsetter en interesseavveining 

som domstolene må ha kompetanse til å prøve. Hensynet til borgerens rettsikkerhet fordrer i 

tillegg en mer intensiv prøving enn ellers i miljøretten.  

 

EØS-avtalens implikasjoner gjennom reglene om de fire friheter, kan illustreres ved bestem-

melsene om utvinningstillatelse etter petroleumsloven. Etter petroleumsloven § 3-3 «kan» 

Kongen i statsråd fritt tildele utvinningstillatelse. Kongen «kan» videre bestemme at rettig-

hetshaver skal levere av sin produksjon til dekning av nasjonalt behov, jf. Petroleumsloven § 

4-12. Dersom et tysk oljeboringsselskap gis utvinningstillatelse og samtidig pålegges å levere 

av sin produksjon til dekning av nasjonalt behov i Norge, vil vedtaket være en restriksjon med 

tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon etter EØS-avtalen art. 11. Slike til-

tak vil kun være tillatt dersom de ivaretar hensynene som er nevnt i EØS-avtalen art. 13. Ved-

taket må videre være egnet og forholdsmessig. Som nevnt i punkt 4. må disse vurderingene 

prøves fullt ut av domstolene. Tilsvarende betydning får EØS-avtalens regler om de fire frihe-

ter for velferdsretten.  

 

                                                 
40 Bugge (2015) s. 157–58.  
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Som oppgaven viser har domstolskontrollen noe ulik funksjon i miljøretten og velferdsretten. 

Domstolskontrollens funksjoner avhenger av hvilke hensyn kontrollen ivaretar. Det gjør også 

at dens betydning i å ivareta hensynet til borgernes rettsikkerhet blir ulik. I forlengelse av det-

te gjør EØS-reglene om de fire friheter at domstolskontrollens funksjon, særlig i miljøretten, i 

større grad blir å ivareta hensynet til rettssikkerhet. 
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