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1 Innledning 

 

«Domstolskontroll» vil her forstås som domstolenes kompetanse til å avgjøre om forvalt-

ningens avgjørelser er lovstridige. I juridisk teori er domstolskontrollen gitt ulikt begrepsbruk. 

I denne oppgaven anvendes begrepene rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn. Rettsan-

vendelsesskjønn omfatter lovtolkning og subsumsjon. Forvaltningsskjønn omfatter de vurde-

ringene som er lagt til forvaltningen selv å avgjøre. 

 

Domstolenes kompetanse har vært allmenn akseptert i over 200 år.1 Høyesterett har flere ganger 

konstatert at prøvingsretten har konstitusjonelt grunnlag. Grunnloven2 (Grl.) § 89 gir også ut-

trykk for dette. En kan videre finne grunnlag for domstolskontroll i Den europeiske menneske-

rettskonvensjonen (EMK) artikkel 6.  

 

I utgangspunktet fører domstolene gyldighetskontroll av forvaltningsvedtak. Dette innebærer 

at domstolene bare kan kjenne vedtaket gyldig eller ugyldig. Vedtaket sendes deretter tilbake 

til forvaltningen for ny behandling. Forvaltningsvedtak omfatter både enkeltvedtak og forskrif-

ter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd bokstav b og c. Høyesterettspraksis omhandler 

for det meste enkeltvedtak, og oppgaven vil derfor avgrense til disse. Dette er vedtak som retter 

seg mot en eller flere bestemte personer, og som er bestemmende for deres rettigheter, jf. fvl. § 

2 første ledd bokstav b.   

 

Oppgaven vil forsøke å belyse domstolskontrollens grenser og funksjoner gjennom å se på kon-

trollens rekkevidde innenfor tvang i helseretten, og miljøretten. Tvang er valgt fordi loven eks-

plisitt uttrykker domstolenes kompetanse, og behovet for rettssikkerhetsgarantier er stor. Mot-

satt er forvaltningen gitt en vid kompetanse på miljørettens område, og offentligrettslige hensyn 

gjør seg gjeldende. Etter mitt syn vil disse områdene være egnet til å illustrere at domstolskon-

trollens betydning beror på forvaltningsområdets egenart.  

 

 

 

                                                 
1 Eckhoff og Smith (2018) s. 519. 
2 Lovenes fulle navn vil fremgå av referanselisten.  
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2 Hensyn 

 

I juridisk teori blir ofte domstolskontrollen begrunnet med hensynet til rettssikkerhet. «Retts-

sikkerhet» brukes på ulike måter. Eckhoff og Smith sammenfatter begrepet som «beskyttelse 

mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, til mulighet til å forutberegne sin retts-

stilling og til å forsvare sine interesser.».3 Legalitetsprinsippet har en side til dette. Prinsippet 

innebærer at staten må ha hjemmel i lov for å gjøre inngrep overfor den enkelte.4 Domstolens 

oppgave er å sørge for at dette etterleves. Ved å kontrollere at forvaltningen er innenfor lovens 

rammer, er domstolskontrollen et virkemiddel for en slik beskyttelse. Hvor stort gjennomslag 

rettssikkerhetshensyn vil få, avhenger blant annet av vedtakets inngrepsstyrke. Jo mer inngri-

pende vedtaket er, dess større behov for beskyttelse. Dette kan tilsi en mer intensiv domstols-

kontroll.    

 

Rettssikkerhet blir ofte sett i forhold til hensynet til effektivitet. Kort forklart er målet å oppnå 

så mye som mulig, med minst mulig innsats.5 Når domstolene konstaterer ugyldighet, må for-

valtningen foreta en ny behandling av saken. Dette vil virke mindre effektivt.  

 

Domstolskontrollen er et utslag av maktfordelingen mellom statsmaktene.6 Maktfordelingen 

går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner, for å forhindre maktmis-

bruk.7 Går forvaltningen lenger enn den har kompetanse til etter loven, kan domstolene sette et 

vedtak til side som ugyldig. Domstolene opprettholder på denne måten maktbalansen mellom 

statsmaktene. Samtidig sikrer domstolskontrollen uavhengighet ved at domstolene kun kontrol-

lerer om forvaltningens avgjørelser er lovlige, og ikke om de er hensiktsmessige.  

 

3 Domstolskontroll i den alminnelige forvaltningsretten 

 

De generelle reglene for all forvaltning betegnes som den alminnelige forvaltningsretten.8 Disse 

reglene ligger til grunn for den spesielle forvaltningsretten. Dette er de ulike grenene i den 

                                                 
3 Eckhoff og Smith (2018) s. 60. 
4 Søvig (2014) s. 48. 
5 Eckhoff og Smith (2018) s. 64. 
6 Tvedt (2012) s. 325. 
7 Høgberg (2016) s. 17.  
8 Eckhoff og Smith (2018) s. 33. 
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alminnelige forvaltningsretten som i tillegg har spesielle regler. Eksempler er helseretten og 

miljøretten. Jeg skal i dette kapitlet se på de generelle reglene som ligger til grunn for domstols-

kontrollen.  

 

3.1 Hva domstolene kan prøve  

 

Kjernen i domstolskontrollen er å kontrollere at forvaltningen har holdt seg innenfor lovens 

rammer. Domstolene kan derfor som hovedregel prøve vedtakets lovlighet. Dette innebærer for 

det første at domstolene kan prøve lovtolkningen. Lovtolkning anvendes ved å klarlegge inn-

holdet i en bestemmelse. Ettersom lovtolkning er en del av domstolenes primære oppgaver, er 

denne prøvingen i tråd med maktfordelingen.  

 

For det andre kan domstolene prøve tilblivelsen av vedtaket. Det vil si om rett organ har truffet 

vedtaket, og om saksbehandlingsreglene er fulgt. Dette gjelder saksbehandlingsregler både i 

fvl. og i særlovgivningen. Formålet med saksbehandlingsreglene er å sikre korrekte avgjørelser.  

 

For det tredje kan domstolene prøve om riktig faktum er lagt til grunn. Lovtolkning vil ha liten 

verdi om ikke domstolene også kunne prøve dette. Både lovtolkning og faktum har betydning 

for rettsanvendelsen. Ved prøving av faktum er det vedtakstidspunktet som skal legges til 

grunn. Dette ble slått fast i Lengeværende Barn 1 (Rt. 2012 s. 1985) som gjaldt utlendingsrett.  

 

Videre kan domstolene prøve om vedtaket er i strid med myndighetsmisbrukslæren. Denne er 

utviklet gjennom høyesterettspraksis, se eksempel Trallfa (Rt. 2007 s. 257) som gjaldt dispen-

sasjonsvedtak i den tidligere plan- og bygningsloven. Høyesterett la til grunn at domstolen i 

alle tilfeller kan prøve om avgjørelsen bygger på utenforliggende hensyn, forskjellsbehandling, 

eller er vilkårlig eller sterkt urimelig (avsnitt 36). Læren opprettholder rettsikkerheten ved at 

domstolene har en sikkerhetsventil til å kunne prøve vedtak som er så urimelige at de ikke burde 

opprettholdes.  

 

3.2 Prøving av subsumsjonen  

 

I utgangspunktet kan domstolene prøve forvaltningens subsumsjon. Dette er lagt til grunn i 

Naturfredning (Rt. 1995 s. 1427). Saken gjaldt gyldigheten av et fredningsvedtak. Spørsmålet 
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var om domstolene kunne prøve «spesiell naturtype» i den tidligere naturvernloven § 8. Først-

voterende uttalte: 

 

«Det er i dag et alminnelig prinsipp i forvaltningsretten at domstolene kan prøve ikke bare lovtolkningen, 

men også subsumsjonen ved anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor den enkelte. Dette anses som 

en viktig del av rettssikkerheten. Selv om det er unntak fra denne hovedregel, må de særskilt begrunnes.» 

(s. 1433). 

 

Dette utgangspunktet er lagt til grunn i senere høyesterettspraksis, se eksempel Eierskapskon-

sentrasjon (Rt. 2003 s. 662) som gjaldt konkurranserett og Internflukt (Rt. 2015 s. 1388) som 

gjaldt utlendingsrett. Den praktiske betydningen av dette er at dersom det ikke blir påvist kon-

kret grunnlag for at subsumsjonen ikke kan prøves, prøver domstolene denne fullt ut.9 

 

For at domstolene skal være avskåret fra å prøve subsumsjonen, må unntaket «særskilt begrun-

nes», jf. Naturfredning. Det har betydning om subsumsjonen bygger på et rettsanvendelses-

skjønn eller et forvaltningsskjønn. Foreligger det et rettsanvendelsesskjønn, kan dette prøves 

av domstolene. Her legger lovteksten opp til en skjønnsmessig vurdering, men som ikke er 

unndratt fra rettslig styring.  

 

Forvaltningsskjønnet kan ikke prøves. Her har lovgiver ment å legge vurderingen til forvalt-

ningen alene. Hvor forvaltningen «kan» bruke sin kompetanse, er denne «kan»-vurderingen 

underlagt forvaltningsskjønnet. Ved subsumsjonen kan unntak «særskilt begrunnes» dersom 

denne er underlagt forvaltningsskjønnet.  

 

Utgangspunktet for å avgjøre om man står overfor et rettsanvendelsesskjønn eller forvaltnings-

skjønn, er en konkret tolkning av hjemmelsgrunnlaget, jf. Trallfa avsnitt 40. Her er vurderings-

temaet om lovgiver har ment å begrense forvaltningens kompetanse. Hjemmelen tolkes ved 

alminnelig juridisk metode.  

 

I Elvebåter (Rt. 2005 s. 117) spilte rettssikkerheten en rolle. Saken gjaldt tollavgift, og spørs-

målet var om domstolene kunne prøve aktsomhetsvurderingen i tolloven § 37. Både ordlyden 

«etter tollvesenets skjønn» og forarbeidene talte for at skjønnet var lagt til forvaltningen (avsnitt 

47). Likevel reiste bestemmelsen grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål, noe som ikke var 

                                                 
9 Nisja og Reusch (2009) s. 258. 
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drøftet i forarbeidene. Dette ga grunn til å tvile på om det var lovgivers mening å legge aktsom-

hetsvurderingen til forvaltningen alene. Retten la til grunn at vurderingen var et rettsanvendel-

sesskjønn. Dommen viser at hvor inngripende vedtaket er, har betydning for hvor langt dom-

stolenes kompetanse rekker. Selv om ordlyd og forarbeider taler for å gjøre unntak, kan retts-

sikkerheten være et moment i motsatt retning.  

 

Høyesterettspraksis viser at vurderingstemaets karakter har betydning. I Elvebåter uttalte først-

voterende at kriteriet «til last» ikke krever noen «tollfaglig kompetanse», og at domstolene på 

flere områder foretar en slik aktsomhetsvurdering (avsnitt 49). Dette aktuelle kriteriet kunne 

derfor prøves. At vurderingstemaet karakter har betydning for tolkningen, er lagt til grunn i 

Krekar (Rt. 2007 s. 1573) (avsnitt 52) som gjaldt utlendingsrett.  

 

Momentene har hittil blitt belyst gjennom eksempler som taler for utgangspunktet. Tar man 

momentene i betraktning, kan unntak tenkes der rettssikkerheten er lav, og/eller vurderingste-

maets karakter tilsier en faglig vurdering. Dette er likevel bare generelle utgangspunkter, og 

andre momenter kan være av betydning. Trallfa er et eksempel jeg vil ta for meg i miljøretten 

(punkt 5.2) som viser momentene i motsatt retning.   

 

3.3 Tilbakeholdenhet 

 

Selv om domstolen har konstatert at det foreligger rettsanvendelsesskjønn, har Høyesterett ut-

talt at det kan være grunn til å vise tilbakeholdenhet. At domstolene har kompetanse til å prøve 

forvaltningens avgjørelse, innebærer ikke nødvendigvis at domstolene har en plikt. Høyesterett 

har i flere avgjørelser lagt til grunn at domstolen i visse tilfeller bør vise tilbakeholdenhet. 

 

Swingball (Rt. 1975 s. 603) var den første som ga uttrykk for en slik tilbakeholdenhet. Saken 

gjaldt patentrett. Høyesterett kom fram til at det var grunn til å vise tilbakeholdenhet på grunn 

av Patentstyrets «spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsmaterialet» (s. 606).  Dommen 

er fulgt opp i blant annet Biomar (Rt. 2008 s. 1555) som gjaldt patentrett. På grunn av «skjøn-

nets fagtekniske karakter» var retten tilbakeholden (avsnitt 38). 

 

Dommene viser at forvaltningens spesielle sakkunnskap og erfaringer er et moment av betyd-

ning for hvor langt domstolene er villig til å strekke sin kompetanse. I visse tilfeller anser dom-

stolene seg for å ha like gode eller dårligere forutsetninger enn forvaltningen. Domstolene vil 



   

 

6 

 

da vike tilbake for å prøve. Respekten for forvaltningens særlige kunnskap og erfaring vil i noen 

tilfeller være avgjørende for hvor langt domstolene er villig til å prøve. 

 

4 Domstolskontroll ved administrative tvangsvedtak i 

helseretten 

 

Fremstillingen over viser at domstolens kompetanse beror på en tolkning av loven, hvor flere 

momenter spiller inn. Domstolskontroll ved administrative tvangsvedtak i helseretten skiller 

seg fra dette. Her har lovgiver eksplisitt gitt domstolene en meget vid kompetanse (punkt 4.1). 

Samtidig har Høyesterett utviklet ulovfestede regler av betydning for domstolskontrollens rek-

kevidde (punkt 4.2 og 4.3).  

 

Helseretten kan defineres som det «rettsområdet som behandler rettslige spørsmål i helse- og 

omsorgstjenesten i vid forstand».10 Domstolskontroll ved administrative tvangsvedtak i helse-

retten reguleres etter tvisteloven (tvl.) kapittel 36. Disse reglene retter seg mot enkelte saker 

etter barnevernloven, psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven, jf. tvl. § 36-1 første ledd. Oppgaven vil ta for seg barnevernssaker og 

saker om tvungent psykisk helsevern, da det i hovedsak er disse vedtakene som bringes inn for 

domstolene.  

 

4.1 Prøver «alle sider av saken» 

 

Tvl. kapittel 36 gir domstolene en uvanlig vid prøvingsadgang. Dette kommer til uttrykk i tvl. 

§ 36-5 tredje ledd. Etter denne har domstolene en plikt (jf. «skal») til å prøve «alle sider av 

saken». Dette innebærer at både rettsanvendelsesskjønnet og forvaltningsskjønnet skal prøves. 

De alminnelige grenser for rettens prøving av forvaltningsvedtak gjelder ikke her.11  Schei mfl. 

uttaler at utgangspunktet tilsier at domstolen har mulighet til å prøve det aktuelle vedtaket på 

samme måte som det forvaltningsorganet som fattet vedtaket.12  

 

                                                 
10 Befring, Kjelland og Syse (2016) s. 18.  
11 Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 501. 
12 Schei mfl., (2013) s. 1320. 
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Grunnlaget for den vide prøvingsadgangen er at forvaltningsvedtakene dreier seg om ulike for-

mer for tvang. Tvang går ut på å tvinge noen til å gjøre eller unnlate å gjøre noe mot sin egen 

vilje. For individet kan dette oppleves å ha likehetstrekk med straff. En viktig forskjell er at 

straff tilføyes for at den skal føles som et onde. Tvang i helseretten er først og fremst ment for 

å avverge skade på den som blir utsatt for tvang, eller andre.13 En annen vesentlig forskjell er 

at straff bare kan pålegges av domstolene, jf. Grl. § 96. Derimot treffes for eksempel vedtak om 

etablering av tvungent psykisk helsevern av forvaltningen, og utgjør derfor en administrativ 

frihetsberøvelse.  

 

Tvang utgjør et sterkt inngrep i individenes grunnleggende og rettsbeskyttende friheter. Hjem-

lene for tvang tilsidesetter individets selvbestemmelsesrett og integritetsvern.14 Utfordringene 

som bruk av tvang reiser, gir et økt behov for egne og tillitsvekkende rettssikkerhetsgarantier. 

Gjennom en utvidet domstolskontroll av forvaltningen, er tvl. kapittel 36 utformet for å bidra 

til dette. Tanken er å sikre høy rettssikkerhet og gode avgjørelser i slike saker.15 Reglene sikrer 

videre at kravene til rettslige prøving i EMK artikkel 5 nr. 3 og EMK artikkel 6 er oppfylt.16 

 

En virkning av at domstolene kan prøve alle sider av saken er at domstolene ikke er bundet av 

partenes påstander, og er selv ansvarlig for å få saken så godt som mulig opplyst. Dette kommer 

klart til uttrykk i Rt. 2004 s. 1046 avsnitt 44, som gjaldt barnevern. En annen virkning er at 

muligheten for å nå frem med innvendinger mot saksbehandlingen i tidligere vedtak, reduse-

res.17  

 

4.2 Faktum ved domstidspunktet 

 

Ved domstolskontroll etter tvl. kapittel 36 er det faktum på domstidspunktet som skal legges til 

grunn. Dette innebærer at domstolene må ta hensyn til nye omstendigheter etter at vedtaket ble 

truffet. Domstidspunktet ble lagt til grunn i Nær framtid 2 (HR-2016-1286-A). Saken gjaldt 

tvungent psykisk helsevern. Førstvoterende uttalte at Høyesterett prøver alle siden av saken «ut 

                                                 
13 Kjønstad, Syse og Kjelland (2017) s. 456–458.  
14 Kjønstad, Syse og Kjelland (2017) s. 461. 
15 Eckhoff og Smith (2018) s. 531. 
16 Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 345. 
17 Eckhoff og Smith (2018) s. 531. 
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fra forholdene slik de er når saken tas opp til doms» (avsnitt 18). Dette er fulgt opp i senere 

høyesterettspraksis.  

 

Betydning av å legge domstidspunktet til grunn er at vedtaket opprettholdes hvis forholdene på 

domstidspunktet tilsier dette. Dette gjelder til tross for at det ikke var grunnlag for å treffe et 

slikt vedtak på vedtakstidspunktet, og selv om det forelå saksbehandlingsfeil. En illustrasjon er 

Barnevern 2 (Rt. 2002 s. 875). Saken gjaldt morens omsorgsrett for barnet. På vedtakstidspunk-

tet hadde ikke fylkesnemnda nok grunnlag til å frata moren omsorgen. Faktum på domstids-

punktet tilsa likevel at barnet ikke skulle tilbakeføres til moren, jf. barnevernloven (bvl.) § 4-

21.  

 

En virkning av dette er at gyldigheten av vedtaket i visse tilfeller kan være uten av betydning. 

Som Barnevern 2 viser, kan faktum ha endret seg slik at det på domstidspunktet er grunnlag for 

å opprettholde vedtaket. Motsatt vil det være i strid med rettssikkerheten om tvangsvedtak som 

ikke lenger har grunnlag, skulle opprettholdes.  

 

4.3 Realitetsdom 

 

Domstolene kan ved prøvingen av administrative tvangsvedtak treffe realitetsdom. Dette inne-

bærer at domstolene tar «standpunkt til realiteten ved direkte å fastslå partenes rettigheter eller 

plikter med bindende virkning, eller ved å pålegge forvaltningen å treffe nye vedtak med et 

bestemt innhold».18 Et av mange eksempler på hvor Høyesterett treffer realitetsdom er Psykisk 

Helsevern 1 (Rt. 2001 s. 752). Saken gjaldt krav om utskrivning fra tvungent psykisk helsevern. 

Høyesterett konkluderte med at «A utskrives fra psykisk helsevern.» (s. 760). 

 

Høyesterett har lagt til grunn at det finnes tilfeller der domstolene ikke skal treffe realitetsdom, 

jf. Rt. 2002 s. 1646 som gjaldt tvungent psykisk helsevern. Førstvoterende uttalte at det ikke 

kan utelukkes at vedtak som skyldes feil – i «eksepsjonelle tilfeller» – kan oppheves og even-

tuelt sendes tilbake til forvaltningen for ny behandling (s. 1653). Førstvoterende er enig i juri-

disk teori om at dette kun gjelder helt graverende tilfeller, og at man i første rekke har siktet til 

vedtak som lider av så grove kompetansemangler at de i realiteten må betraktes som en nullitet. 

                                                 
18 Eckhoff og Smith (2018) s. 529. 
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I slike tilfeller vil ikke domstolene ha det nødvendige grunnlag for å forta den realitetsvurde-

ringen som pålegges etter tvl. § 36-5 tredje ledd.  

 

Ved å treffe realitetsdom virker domstolskontrollen mer effektivt. I stedet for å vente på en ny 

behandling av forvaltningen, kan eksempel pasienten skrives ut umiddelbart. Dette oppretthol-

der også rettsikkerheten. Slike avgjørelser svekker imidlertid maktfordelingen, da dette er en 

oppgave som i utgangspunktet er lagt til forvaltningen.  

 

5 Domstolskontroll i miljøretten 

 

Miljøretten kan defineres som «offentligrettslige regler om bruk og vern av miljøet».19 Til for-

skjell fra tvangsvedtak i helseretten, er det ikke bare den enkelte som skal vernes. Både miljø-

interesser og andre samfunnsinteresser kan bli berørt når et tiltak settes i verk. Disse interessene 

kan være omfattende og ha ulikt vern. Et særpreg ved miljøretten er at den «utvider det forvalt-

ningsrettslige perspektivet fra primært rettssikkerheten til de som er parter i saken – som er det 

sentrale formålet med reglene i forvaltningsloven – til rettsvernet for andre berørte interesser.20 

 

Domstolskontrollen på miljørettens område kommer ikke direkte til uttrykk i lovverket. På 

grunn av de vanskelige og skjønnsmessige avveiningene miljørettslige tiltak kan medføre, er 

store deler av reglene preget av skjønn. Lovverket gir heller ikke borgerne rettskrav. Som frem-

stillingen under vil vise, er domstolens kompetanse begrenset.   

 

5.1 Prøving av subsumsjonen 

 

Domstolene kan i utgangspunktet prøve subsumsjonen, med mindre unntak kan «særskilt be-

grunnes» (punkt 3.2). Miljøretten er preget av fullmaktsregler som gir forvaltningen en vid 

skjønnsutøvelse. Et typisk trekk er at det stilles få klare materielle kompetanseskranker. Dette 

er vilkår i loven som begrenser forvaltningens kompetanse. Trekket medfører at subsumsjonen 

enten er fraværende eller preget av skjønn hvor domstolene vil være tilbakeholdne med å prøve.  

 

                                                 
19 Bugge (2015) s. 17. 
20 Bugge (2015) s. 16. 
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Et eksempel er forurensningsloven (forurl.) § 11. Bestemmelsens ordlyd oppstiller ingen andre 

skranker enn at det må foreligge «søknad». Her er forvaltningen gitt en fri dispensasjonsadgang. 

Bakgrunnen virker å være vanskeligheten med å sette faste regler for når en søknad om tillatelse 

skal innvilges eller avslås.21 Lovens forarbeider viser at den vide adgangen ble valgt for at loven 

«kunne virke etter sin hensikt og bli et effektivt tilpasningsdyktig virkemiddel i bekjempelsen 

av forurensninger».22 På grunn av at domstolene trolig er lite egnet til å foreta vurderinger om 

å gi tillatelse, ble det ansett som viktig å unngå at domstolene kunne prøve vedtaket.23 Lovgiver 

valgte i stedet å sette retningslinjer for hvordan skjønnet skal utøves, se forurl. § 11 femte ledd.  

 

Et spørsmål er om Grl. § 112 oppstiller en selvstendig, materiell kompetanseskranke. Ut fra 

ordlyden i første og tredje ledd har enhver en «rett» og staten en plikt (jf. «skal»). En rettighet 

for borgerne, medfører en forpliktelse for forvaltningen. Juridisk teori påpeker at det foreligger 

en skranke for forvaltningen.24 Høyesterett har aldri behandlet spørsmålet. I Klimasøksmålet 

(TOSLO-2016-166674) slo tingretten fast at Grl. § 112 er en rettighetsbestemmelse, og kan 

være et selvstendig grunnlag for at et forvaltningsvedtak er ugyldig. Den rettskildemessige ver-

dien er imidlertid svært lav. Om Grl. § 112 er en selvstendig, materielle kompetanseskranke er 

til nå ikke avklart. Det gjenstår å se hva Høyesterett legger til grunn.   

 

5.2 Tolkning ved dispensasjonsvedtak i plan- og bygningsloven 

 

Negative miljøkonsekvenser er i dag et økende problem. Miljøretten prøver å begrense disse 

problemene gjennom både politiske og juridiske virkemidler. Lovens forbud, påbud og krav om 

tillatelse for å drive miljøskadelig virksomhet er eksempler på juridiske virkemidler. Forvalt-

ningen må i disse tilfellene treffe vedtak, og det er her forvaltningsretten slår ut med full tyngde 

i miljøretten. Domstolskontroll av forvaltningsvedtak gjør seg derfor spesielt gjeldende i disse 

tilfellene.  

 

Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 «kan» forvaltningen treffe dispensasjonsvedtak. 

«Kan»-vurderingen ligger under forvaltningsskjønnet, og kan ikke prøves av domstolene (punkt 

3.2). Bestemmelsen inneholder likevel to materielle kompetanseskranker. Hensynene bak 

                                                 
21 NUT 1977: 1 s. 39. 
22 NUT 1977: 1 s. 39. 
23 NUT 1977: 1 s. 42. 
24 Bugge (2015) s. 155–156. 
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bestemmelsen det dispenseres fra må ikke være «vesentlig tilsidesatt». Det må videre foreligge 

fordeler som er «klart større» enn ulempene. Skrankenes skjønnsmessige karakter kan tale for 

et forvaltningsskjønn (punkt 3.2). Forarbeidene uttrykker imidlertid eksplisitt at dette er et retts-

anvendelsesskjønn som domstolene kan prøve.25 Lagmannsretten har lagt til grunn forarbeide-

nes uttalelse, jf. LG-2016-14379, men dommens rettskildevekt er lav.  

 

I Trallfa tok Høyesterett stilling til den tidligere dispensasjonsparagrafen. Vurderingstemaets 

karakter under «særlige grunner» var «faglig og politisk». Denne vurderingen hadde en nær 

tilknytning til forvaltningens egen vurdering. Rettssikkerhetshensyn gjorde seg ikke gjeldende 

(avsnitt 42–44). Førstvoterende konkluderte med at det forelå et forvaltningsskjønn, og sluttet 

seg til lagmannsrettens uttalelse: «… særlige grunner blir en betegnelse på avveiningsresultatet. 

Hvis en overvekt av hensyn taler for dispensasjon, er det vanskelig å forestille seg at bygnings-

myndighetene vil kunne ha en holdbar begrunnelse for å avslå søknaden etter fritt skjønn» (av-

snitt 42). 

 

Det kan tenkes at Høyesterett legger samme resonnement til grunn for pbl. § 19-2. Hvis hensy-

nene ikke er «vesentlig tilsidesatt» og de samfunnsmessige fordelene er «klart større» enn ulem-

pene, skal det foreligge nokså spesielle saksforhold for ikke å gi dispensasjon. Juridisk teori 

peker på at det vil med andre ord være lite rom for ytterligere avveining, slik som i Trallfa.26 

Uten en høyesterettsdom på dette området, er ikke domstolskontrollen her avklart.   

.  

Skrankenes skjønnsmessige og faglige karakter, kan tilsi at Høyesterett er tilbakeholdne (punkt 

3.3). Dette var tilfellet i Reinbeite (Rt. 2004 s. 1092). Saken gjaldt gyldigheten av et frednings-

vedtak. Retten begrunnet tilbakeholdenheten med at vurderingen av «særlige hensyn» i rein-

driftsloven § 11 måtte bygge på en avveining av «reindriftsfaglige og landbruksfaglige hensyn» 

(avsnitt 70). Juridisk teori regner med at Høyesterett vil være tilbakeholdne i prøvingen av pbl. 

§ 19-2.27  

 

 

 

                                                 
25 Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) s. 242.  
26 Bugge (2015) s. 237. 
27 Bugge (2015) s. 236. 
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6 Funksjoner 

 

Begrepet «funksjoner» kan ha flere betydninger. I oppgaven brukes «funksjon» som en virkning 

eller en konsekvens. I dette punktet skal jeg se på hvilke virkninger/konsekvenser domstols-

kontrollen har, og knytte disse opp mot hensynene bak domstolskontrollen.  

 

Først og fremst har domstolskontrollen en kontrollerende funksjon. Kontrollen bidrar til at for-

valtningen løser de oppgavene den er pålagt av Stortinget eller overordnede i forvaltningen. 

Dette kan bidra til å verne om den demokratiske styreformen og til større effektivitet.28 Mer 

konkret fører domstolene i utgangspunktet en gyldighetskontroll, med visse unntak (punkt 4.2). 

Domstolene kan bare sette et vedtak ugyldig/gyldig. Utfallet av vedtaket er lagt til forvaltningen 

å avgjøre. Domstolskontrollen opprettholder på denne måten maktfordelingen.  

 

Domstolskontrollen har en beskyttende funksjon. Gjennom kontroll av forvaltningen skal den 

hindre urett overfor individer og grupper. Dette styrker rettssikkerheten. Funksjonen har spesi-

elt gjennomslag ved tvangsvedtak i helseretten, hvor det er et stort behov for beskyttelse. Kost-

nadene og tiden det tar å gå til sak, kan imidlertid medføre at færre ønsker å bringe sak inn for 

domstolene. Dette reduserer funksjonens effekt. I saker om administrative tvangsvedtak i hel-

seretten er dette forsøkt redusert gjennom fri rettshjelp, se rettshjelpsloven.    

 

Kontrollen av forvaltningen har en preventiv funksjon. Domstolenes mulighet til å kjenne ved-

taket ugyldig, skjerper kravene til forvaltningens avgjørelse. Ettersom domstolene tar utgangs-

punkt i vedtakets begrunnelse, bør forvaltningen begrunne utfallet grundig. Dette kan medføre 

en mer nøyaktig behandling av saken, og en større sannsynlighet for at forvaltningen treffer 

korrekte avgjørelser.  

 

 

 

 

                                                 
28 Eckhoff og Smith (2018) s. 504. 
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7 Avslutning 

 

7.1 Oppsummering 

 

Domstolene kan alltid prøve lovtolkning, saksbehandling, faktum og om vedtaket er i strid med 

myndighetsmisbrukslæren. Forvaltningsskjønnet er avskåret fra prøvingen. Omfanget av dom-

stolskontrollen som et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp, beror på en tolkning av hjem-

melsgrunnlaget. Her spiller blant annet rettssikkerhetshensynet og vurderingstemaets karakter 

inn, jf. Elvebåter. Hvor vurderingene er faglige og politiske, kan dette tilsi at domstolene er 

tilbakeholdne med å prøve vedtaket. Ved administrative tvangsvedtak i helseretten har domsto-

lene en vid prøvingsadgang, på grunn av et sterkt behov for rettssikkerhetsgarantier. Her kan 

domstolene prøve både rettsanvendelsesskjønnet og forvaltningsskjønnet. På miljørettens om-

råde er utgangspunktet motsatt, som følge av vurderingenes skjønnsmessige og faglige karakter. 

Lovverket stiller i utgangspunktet få materielle kompetanseskranker, og domstolene er her til-

bakeholdne med å prøve faglige vurderinger. 

 

7.2 Egne betraktninger  

 

Det er vanskelig å sette klare grenser for hvor langt domstolskontrollen rekker. Domstolene kan 

i utgangspunktet prøve lovanvendelsen fullt ut. Som fremstillingen over viser er det sentrale 

spørsmålet hvor langt domstolene ser grunn til å benytte seg av sin kompetanse. Som Boe peker 

på, synes utviklingen å gå i en retning av mindre tilbakeholdenhet enn tidligere.29 Likevel be-

grenser lovverket domstolenes kontroll, spesielt på miljøretten. Her er det lite rom for tolkning 

og mye er overlatt til forvaltningen selv.  

 

På flere områder har lovverket vist seg å være et effektivt virkemiddel for å endre samfunnet i 

den retningen politikerne ønsker. Det samme vil gjelde på miljørettens område. Retten til sunt 

miljø kan være like viktig som for eksempel retten til personlig frihet. Den er også en forutset-

ning for at andre rettigheter kan overholdes. Jeg mener jussen burde brukes i større grad. I dag 

åpner lovverket for i stor grad en kost/nytte-vurdering av økonomiske fordeler og konsekvenser 

av miljøet. I forhold til de store miljøproblemene vi står overfor i dag, burde lovverket legge 

flere materielle kompetanseskranker for det politiske handlingsrom. I slik måte er det viktig at 

                                                 
29 Boe (2007) s. 88. 
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Klimasøksmålet ikke bare blir en symbolsak. På den måten kan naturen får den rettsikkerheten 

den har krav på. 
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Lover  

1814   Lov av 17. mai om Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven) 

1967   Lov av 10. februar om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

1980   Lov av 13. juni nr 35 om fri rettshjelp (rettshjelpsloven) 

1981  Lov av 13. mars nr. 6 om vern mot forurensninger om avfall (forurensningslo-

ven)  

1992   Lov av 17. juli nr. 100 om barnverntjenester (barnevernloven) 

1999 Lov av 2. juli nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psy-

kisk helsevernloven) 

1999 Lov av 2. juli nr. 90 om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettige-

hetsloven) 

2005   Lov av 17. juni nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven) 

2008  Lov av 27. juni nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan og byg-

ningsloven) 

2011  Lov av 24. juni nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 

og omsorgstjenesteloven) 

 

Opphevede lover 

1966   Lov av 10. juni nr. 5 om toll (tolloven)  

1970   Lov av 19. juni nr. 63 (naturvernloven)  

1985  Lov av 14. juni nr. 77 om plan- og bygningslov (plan- og bygningsloven) 

 

Forarbeider 

NUT 1977: 1  Utkast til lov om vern mot forurensning og forsøpling med moti-

ver  

Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)  Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 

Ot.prp. nr. 32 (2007–2008)  Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg-

ningsloven) 

 

Konvensjoner 

EMK  Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende fri-

heter, Roma 4. november 1950. 
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Avgjørelser 

 

Høyesterettspraksis 

Rt. 1975 s. 603   Swingball 

Rt. 1995 s. 1427   Naturfredning 

Rt. 2001 s. 751   Psykisk helsevern 1 

Rt. 2002 s. 875   Barnevern 2 

Rt. 2002 s. 1646 

Rt. 2003 s. 662.   Eierskapskonsentrasjon 

Rt. 2004 s. 1046  

Rt. 2004 s. 1092  Reinbeite 

Rt. 2005 s. 117.   Elvebåter 

Rt. 2007 s. 257   Trallfa 

Rt. 2007 s. 1573   Krekar 

Rt. 2008 s. 1555   Biomar 

Rt. 2012 s. 1985   Lengeværende Barn 1 

Rt. 2015 s. 1388  Internflukt 

HR-2016-1286-A   Nær framtid 2 

 

Underrettsavgjørelser 

LG-2016-14379 

TOSLO-2016-166674  Klimasøksmål 

 

 

 

 




